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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat 

Indonesia selama ini telah membawa kemajuan secara umum dan 

memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam beberapa aspek 

kehidupan.Tetapi pencapaian pembangunan tersebut belum merata dan 

belum dinikmati oleh sebagian besar masyarakat terutama yang masih 

berada dibawah garis kemiskinan. 

Dampak sosial ekonomi yang meliputi tingkat pengangguran 

yang tinggi, peningkatan angka penduduk miskin, rusaknya struktur sosial 

yang disebabkan kehilangan pekerjaan dan hilangnya kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok serta ancaman terhadap kerusakan sosial 

yang mengarah pada kriminal sangat mengganggu laju pertumbuhan 

perekonomian Indonesia. 

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggungjawab 

atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya melalui program-program 

pemberdayaan masyarakat guna mengatasi permasalahan-permasalahan 

tersebut diatas. Adapun Menurut Wrihatnolo dalam Nugroho (2007:33-34) 

“upaya penanggulangan kemiskinan secara konseptional dapat dilakukan 

oleh empat jalur strategis yaitu perluasan kesempatan, pemberdayaan 

masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial”. 
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Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada 

konteks pemerintahan modern, yang ditandai oleh meningkatnya kedudukan 

pelayanan dimata masyarakat menjadi suatu hak atas pelayanan, Rasyid 

(2000:11) memberi pandangan menarik mengenai fungsi pemerintahan 

yaitu pemerintahan modern dengan kata lain adalah pelayanan kepada 

masyarakat. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, 

tetapi untuk melayani masyarakat menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan 

dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama”. 

Sehubungan dengan apa yang dijelaskan oleh Rasyid tersebut 

maka dalam memberikan pelayanan dalam pengentasan kemiskinan 

kepada masyarakat pemerintah mengeluarkan program baru atau 

penyempurnaan dari program lama yang berpihak pada rakyat miskin. Salah 

satu pilar program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan 

masyarakat. 

Upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan 

kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja antara lain melalui program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE adalah kelompok warga atau 

keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan 

sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan 

Sosial (PROKESOS) untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial 

dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE merupakan metode 
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pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses Program 

Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) dalam rangka Memantapkan Program 

Menghapus Kemiskinan (MPMK). Melalui pembangunan partisipatif, 

kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin 

dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek 

namun subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Selanjutnya pada konteks ini diperlukan suatu pemerintahan yang 

lebih menekankan dan memberikan perhatian penuh pada aspirasi 

masyarakat. Selain itu juga pemenuhan hak dasar masyarakat (Civil Society 

Service) serta berupaya untuk menggerakkan roda perekonomian 

daerah.Yakni dengan tetap memperhatikan setiap potensi dan hasil-hasil 

produksi daerah yang memiliki keunggulan kompetitif (Competitive 

Adventive), serta memiliki nilai jual yang tinggi ditengah persaigan yang 

semakin kompetitif. 

Ketika kita melihat dari kenyataan di Kota Tanjungpinang, potensi 

sumber daya alam yang banyak tersebut belum dapat sepenuhnya 

dimanfaatkan dan diolah dengan tepat dan optimal oleh masyarakatnya.Masih 

banyak penduduk yang mengandalkan mata pencarian sebagai nelayan 

tradisional. Khusus upaya Pemerintah Daerah Tanjungpinang untuk 

memajukan daerahnya yang tampak dan sedang berjalan saat ini diantaranya 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui pemberian dana hibah 

kepada Kelompok  Usaha Bersama (KUBE) yang disalurkan ke tiap-tiap 
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kecamatan. Peran pemerintah daerah dalam hal ini yang diwakili oleh Dinas 

Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. 

Tugas dan tanggungjawab Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang terhadap Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) meliputi : 

1. Melakukan Pendataan, menyiapkan dan mengajukan lokasi KUBE yang 

dilengkapi By Name By Address ( BNBA ) calon kepala keluarga 

penerima manfaat kepada Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial 

Provinsi. 

2. Menerima usulan (proposal) KUBE dan melakukan validasi dan 

verifikasi. 

3. Melaksanakan verifikasi KUBE bersama dengan Kementerian Sosial Dan 

Dinas Sosial Provinsi. 

4. Melakukan seleksi dan mengusulkan nama-nama Pendamping KUBE 

Kecamatan, Kelurahan dan Supervisor Kabupaten/kota kepda 

Kementerian Sosial RI. 

5. Mempasilitasi membuka rekening kelompok penerima manfaat dan 

meyiapkan rekening untuk batuan dana operasional untuk bantuan yang 

bersumber dari dana APBN. 

6. Melaksanakan sosialisasi kegiatan KUBE kepada penerima batuan pihak-

pihak terkait wilayah kerjanya. 

7. Menggerakkan partisipasi masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan 

sosial. 
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8. Menyetujui pencairan dana stimulan yang dilakukan oleh KUBE untuk 

dibawa ke BANK. 

9. Bertanggungjawab menjamin ketetapan terhadap penerima dan 

femanfaatan dana bantuan stimulant yang dilakukan oleh KUBE. 

10. Melakukan supervisi dan bimbingan sosial kepada KUBE 

11. Melakukan monitoring dan evaluasi 

12. Menerima laporan realisasi penggunaan dana dari KUBE dengan 

melampirkan dokumen dan kwitansi asli pembelanjaan. 

13. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan KUBE beserta dokumen 

dan kwitansi asli kepada Kementerian Sosial RI cq Dit PKP. 

14. Laporan disampaikan secara berkala per semester dan akhir tahun 

anggaran. 

Adapun secara prosedural, KUBE terlebih dahulu harus mengajukan 

proposal melalui Pemerintah Desa (PMD) atau kelurahan kepada Camat 

setempat. Selanjutnya jika diterima, maka bantuan dana akan disalurkan 

kepada masing-masing KUBE melalui Kelurahan setempat. Adapun peran 

Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja sebagai Supervisor adalah sebagai pengawas 

perkembangan KUBE di masing-masing kecamatan, mensosialisasikan 

KUBE kepada penerima bantuan serta melakukan monitoring dan evaluasi. 

Sedangkan pihak Kecamatan sebagai Pendamping pertama yang bertugas 

membina Pendamping Kelurahan ( Pendamping Kedua ), dan juga 

mengkoordinasikan dan melaporkan aktivitas serta kinerja Pendamping 

Kedua kepada Supervisor. 
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Salah satu fokus dalam penelitian ini adalah Kelurahan 

Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestrari yang memiliki 19 (Sembilan 

belas) KUBE. 

Tabel I.1 

KUBE Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari 

NO NAMA KUBE JENIS USAHA 

1 Sejahtera Multi Usaha 

2 Sumber Barokah Usaha Keripik 

3 Rezeki Peyek 

4 Sekar Jualan (Warung) 

5 Busana Indah Jahit 

6 Maju Mandiri Multi Usaha 

7 Medang Sembako 

8 Kakap Merah Jualan Makanan 

9 Teluk Nibung Nelayan 

10 Sinar Cahaya Kreasi Kaca Ukir 

11 Adem Ayem Jualan Sembako 

12 Mawar Kerupuk 

13 Sumber Rezaki Multi Usaha 

14 Anggrek Lestari Daur Ulang 

15 Berkah Makanan Tradisional 

16 Delima Multi Usaha 

17 Makmur Multi Usaha 

18 Melati Usaha Rumah Tangga 

19 Sehati Usaha Rumah Tangga 

Sumber: Kantor Lurah Tanjungpinang Timur, 2013 

Tujuan diberikannya dana kepada KUBE pada dasarnya adalah 

untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dan menjadi suntikan 

motivasi bagi anggota masyarakat lainnya untuk berwirausaha dengan 

mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki mereka, untuk lebih 

berdaya, tanpa terus menerus mengharapkan uluran bantuan dari pemerintah. 

Namun pada kenyataanya, berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa 
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KUBE tidak memanfaatkan dana yang diberikan untuk pengembangan 

usahanya, tetapi justru dipakai untuk membiayai kehidupan sehari-hari.  

Beberapa hal tersebut menimbulkan ketertarikan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut, terurama tentang upaya aparatur Pemerintah Daerah 

dalam menjalankan peran perberdayaannya terhadap masyarakat di Kelurahan 

Tanjungpinang Timur. Dengan demikian fokus penelitian ini diberi judul 

“Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Miskin Tahun 2013 (Studi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kelurahan 

tanjungpinang timur)” 

B.   Perumusan Masalah 

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini kedalam perumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Tahun 2013 ( StudiKelompok 

Usaha Bersama (KUBE) Kelurahan Tanjungpinang Timur )’’ 

C.   Tujuan Penelitian. 

1. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti: 

a.1  Pemberian pengetahuan atau kesadaran masyarakat melalui  

 sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemerintah. 

a.2  Meningkatkan kualitas sarana atau prasarana sekolah oleh 

       Pemerintah. 

a.3  Memberikan teterampilan-keterampilan kerja kepada  
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       masyarakat oleh Pemerintah khususnya dalam pemberdayaan  

       KUBE di Kelurahan Tanjungpinang Timur. 

b. Menemukan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat 

Peran Pemerintahan dalam memperdayakan masyarakat miskin, 

khususnya dalam Pemberdayaan KUBE di Kelurahan Tanjungpinang 

Timur.  

2. Kegunaan Penelitian diantaranya:  

a. Kegunaan Teoritis. 

a.1 Menjadi bahan referensi para peneliti yang memiliki objek kajian 

 yang sama ataupun yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini. 

a.2 Menambah khasanah dalam bidang Ilmu Pemerintahan. Karena  

pemberdayaan merupakan salah satu fungsi hakiki pemerintahan  

selain fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. 

b. Kegunaan Praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

b.1 Sebagai bahan informasi yang berguna dalam membuat dan  

  mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk memberdayakan  

  masyarakat khususnya oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

b.2 Sebagai rekomendasi yang mewakili harapan-harapan masyarakat  

  kepada pemerintah sebagai fasilitator, agar masyarakat lebih  

  memiliki keberdayaan dalam memperbaiki kualitas hidup mereka. 
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D.   Kerangka Teori 

1. Pemerintahan. 

Ndraha (1997:6) menjelaskan bahwa Pemerintahan adalah gejala 

sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik 

individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar 

individu dengan kelompok. Bahwa tujuan utama dibentuknya Pemerintahan 

adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa 

menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah tidaklah diadakan untuk 

melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan 

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, mengembangkan 

kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. 

Syafeii (2004:47) menjelaskan “Pemerintah adalah badan atau organ 

elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu 

negara”. Dari pengertian diatas dapat penulis jelaskan bahwa pemerintah 

merupakan satu-satunya badan untuk mengurus serta mengatur sebuah 

negara ini di mana pemerintah sangat berperan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah harus memberikan suatu 

kegiatan yang dapat memotivasi masyarakat agar masyarakat dapat 

menumbuhkan kepercayaan kepada Pemerintah. 

2. Pemberdayaan masyarakat. 

Djoyohadikusumo (1993:18) menjelaskan bahwa :  

“ Kegiatan pemberdayaan dapat dilaksanakan melalui (a) 

pemberian pengetahuan atau kesadaran melalui sosialisasi kepada 

masyarakat, (b) meningkatkan kualitas sarana atau prasarana 

sekolah dan (c) memberikan keterampilan-keterampilan kerja 
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kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki keterampilan 

dalam usaha yang dilakukan”.  

 

Lebih lanjut Wahono dalam Satria (2002:107), berpendapat bahwa, “ 

pemberdayaan yaitu merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi 

yang sudah dimiliki masyarakat”. Selanjutnya Sedarmayanti (2004:116) 

menyatakan bahwa “ pemberdayaan masyarakat tersebut berarti 

mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hakekat dan martabat, rasa 

percaya diri mereka sehingga terpelihara tatanan nilai budaya setempat”. 

Djoyohadikusumo (1993:1) berpendapat bahwa”  

“ Pemberdayaan itu mengandung makna yang luas peningkatan 

produksi memang merupakan salah satu ciri pokok dalam proses 

pemberdayaan ekonomi, dengan demikian konsep pemberdayaan 

itu sendiri tidak terlepas dari konsep pembangunan secara 

keseluruhan”.  

 

Dari pendapat tersebut, maka dapat disarikan bahwa 

pemberdayaan merupakan memberikan atau mendelegasikan kekuatan 

atau kemampuan kepada pihak lain, untuk mengaktualisasikan segala 

potensi-potensi yang mereka miliki untuk kesejahteraan hidup mereka, 

dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi yang dimiliki. 

Sedarmayanti (2004:117-118) menyatakan bahwa: 

“ Pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang 

tangguh, dimana proses pemberdayaan mengandung dua 

kecendrungan, yaitu (1) kecendrungan primer yaitu proses 

pemberdayaan yang menekankan pada proses mengalihkan 

sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat 

agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi 

dengan upaya membangun asset material guna mendukung 

pembangunan kemandirian melalui organisasi dan (2) 

kecendrungan sekunder yang menekankan pada proses 

menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu 
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mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan yang 

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”.  

 

Dari pendapat tersebut, dapat dijelaskan pemberdayaan masyarakat dapat 

dilakukan dengan menggali potensi-potensi yang ada atau dimiliki oleh 

masyarakat tersebut dan ditujukan untuk tujuan pembangunan, lalu 

ditumbuh kembangkan peran serta masyarakat untuk ikut terlibat baik itu 

melalui pemberian motivasi atau dorongan yang diberikan kepada 

masyarakat untuk menentukan sendiri bagi mereka langkah yang akan 

ditempuh dalam peningkatan hidupnya. 

3. KUBE ( Kelompok Usaha Bersama ) 

Departemen Sosial RI, (2007:7), menyatakan bahwa : 

” Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin adalah himpunan dari 

keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan 

berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu 

dengan yang lainnya, dan tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan 

tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi 

sosial yang harmonis untuk memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan 

masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha”.  

 

4. Kemiskinan 

Menurut Satria (2002:98), yang menyatakan bahwa:  

“ Untuk melihat kemiskinan, dapat dilihat dari :  

1. Kemiskinan absolute.  

Yaitu kemiskinan yang dilihat dari ukuran garis kemiskinan  

(Poverty Line), garis kemiskinan pun berbeda-beda tergantung 

kepada institusi yang mengeluarkannya, misalnya Bank Dunia, 

BPS dan lain-lain. Contoh kriteria masyarakat miskin menurut 

Badan Pusat Statistik yang menetapkan masyarakat miskin 

berdasarkan tempat tinggal, laus bangunan, bahan bangunan, 

pendidikan, pendapatam, kalori makanan.  
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2. Kemiskinan relatif.  

Yaitu kemiskinan yang diukur dengan membandingkan satu 

kelompok pendapatan dengan pendapatan kelompok lainnya. 

Misalnya satu kelompok nelayan berpenghasilan satu juta rupiah 

perbulan, jelas mereka tidak termasuk kedalam golongan miskin 

jika digunakan ukuran garis kemiskinan, namun bisa jadi nelayan 

tersebut dikatakan miskin jika dibandingkan dengan pendapatan 

kelompok lainnya”.  

Menurut Kementerian Sosial ( 2013;4 ) menyatakan bahwa : 

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan 

orang baik sebagai individu maupun kelompok untuk memenuhi hak-hak 

dasar secara layak dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 

E.  Definisi Konsep 

1. Berdasarkan uraian kerangka teori mengenai Pemerintahan diatas maka 

penulis dapat mendefinisikan yaitu Pemerintahan merupakan organisasi 

yang menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan publik, menjaga ketertiban 

masyarakat serta mewujudkan kemajuan bersama dalam suatu negara. 

2. Pemberdayaan masyarakat yang penulis uraikan pada kerangka teori dapat 

penulis definisikan sebagai suatu upaya perwujudan kesejahteraan 

masyarakat dengan cara-cara atau program yang disusun oleh Pemerintah 

dengan membangun suatu kesadaran dari masyarakat. 

3. KUBE adalah suatu perkumpulan masyarakat atau golongan beberapa 

masyarakat yang bersatu untuk mencapai tujuan kesejahteraan para anggota 

dengan program-program kerja yang telah di sepakati. 
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F.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif, 

menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong (2001:3) 

bahwa penelitian kualitatif adalah : “Prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang dapat diamati “. Berdasarkan pendapat di 

atas, maka dapat dipahami bahwa peran Pemerintah dalam pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan Tanjungpinang Timur merupakan konsep yang 

abstrak atau fenomena sosial yang perlu diteliti. 

Dengan demikian dalam penelitian ini penulis ingin 

mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan menemukan 

faktor-faktor pendukung serta factor-faktor penghambat dalam 

memberdayakan masyarakatnya khususnya pada Program KUBE yang 

kemudian dianalisis dan hasilnya diuraikan secara kualitatif yang 

digambarkan secara jelas sebagaimana kenyataan di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian  ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjungpinang Timur, 

karena lokasi penelitian ini memiliki wilayah yang luas, sumber daya alam 

yang beragam dan banyak. Serta dan kultur budaya yang kental dengan 

adat melayu (menjadi Bunda Tanah Melayu), pada kenyataannya jika 

melihat dari beberapa aspek sosial dan ekonomi kesejahteraan mereka 
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belum merata. Masyarakat belum dapat sepenuhnya mengelola potensi 

sumber daya alam yang ada di daerah tersebut dengan maksimal. 

3. Jenis Data  

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui 

wawancara kepada responden, yang meliputi data tentang peran dan 

fungsi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan 

Tanjungpinang Timur. 

b. Data sekunder, yaitu data yang telah baku diperoleh dari pihak lain 

diantaranya dari perpustakaan, catatan, data dari Kantor Kelurahan dan 

Kecamatan, dan data-data lain yang berkaitan dengan peneliti ini. 

4. Pemilihan Informan  

Pada penelitian ini, yang menjadi informan penelitian adalah 

beberapa perwakilan dari anggota KUBE Kelurahan Tanjungpinang 

Timur, Pendamping KUBE Kecamatan dan Kepala Keluran serta Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi  

Merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan dengan 

cara melakukan pengamatan yang dilakukan terhadap suatu benda, 

keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses ataupun penampilan tingkah 

laku orang. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah panduan 

observasi atau semacam daftar check list yaitu daftar yang berisikan 
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catatan-catatan yang bertujuan untuk memberi masukan informasi awal 

mengenai masalah yang diteliti. 

b. Wawancara  

Adalah suatu teknik yang dipakai untuk memperoleh data melalui 

Tanya jawab langsung dengan informan.Alat ataupun instrument yang 

dipergunakan adalah berupa panduan ataupun pedoman wawancara yang 

terstruktur, artinya serangkaian pertanyaan yang dirancang berdasarkan 

dimensi dan indikator penelitian tentang pemberdayaan masyarakat. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi, yakni dengan mencari sejumlah informasi tentang 

aktivitas pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Timur yang 

dilakukan Pemerintah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dari sumber-

sumber berupa dokumen-dokumen dan data-data tertulis. 

6. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa 

Deskriptif Kualitatif. Analisa data yaitu proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di 

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih 

mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

 


