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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aktivitas ekonomi pasar merupakan tempat dimana proses transaksi antara 

pembeli dan penjual berlangsung, serta sebagai tempat untuk mendapatkan alat 

pemuas kebutuhan dengan harga yang sesuai (Damsar, 2002: 14). Seiring dengan 

perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, pasar tidak hanya sebagai 

tempat terjadinya transaksi jual-beli bagi masyarakat yang ada di sekitar pasar, 

lebih dari itu pasar telah dijadikan sebagai sarana penggerak roda perekonomian 

dalam skala besar (Nidya, 2007:1). 

Pasar adalah sebuah institusi, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli: 

suatu peristiwa yang berbentuk dan memiliki budaya yang khas yang 

melibatkan banyak orang dan tindakan serta hubungan sosial, yang 

membentang pada sejumlah tingkatan. Pasar merupakan salah satu lembaga 

yang paling penting dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak 

dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi 

ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli 

(Damsar, 2002: 83). 

 

Kehadiran pasar modern, seperti minimarket dianggap oleh berbagai 

kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional di pedesaan, salah 

satunya di Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. 

Karena pasar tradisional di Desa Manonjaya merupakan salah satu pusat 

perekonomian bagi masyarakat Desa Manonjaya khususnya dan masyarakat 

sekitar. Selain sebagai pusat perekonomian, pasar tradisional juga sebagai tempat 
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untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan pokok maupun 

kebutuhan lainnya. 

Dan setelah adanya pasar modern masyarakat di daerah Desa Manonjaya, 

masyarakat kini mulai meninggalkan pasar tradisional dan beralih untuk 

berbelanja di pasar modern. Hal ini disebabkan letak pasar modern yang 

berdekatan dengan pasar tradisional, sehingga para pedagang di pasar tradisional 

merasa tersaingi karena sebagian dari masyarakat lebih memilih berbelanja di 

pasar modern. 

Keunggulan pasar modern atas pasar tradisional adalah bahwa mereka dapat 

menjual produk yang relatif sama dengan harga yang lebih mahal, ditambah 

dengan kenyamanan berbelanja dan beragam pilihan cara pembayaran. 

Supermarket dan minimarket juga menjalin kerja sama dengan pemasok besar dan 

biasanya untuk jangka waktu yang cukup lama. Hal ini yang menyebabkan 

mereka dapat melakukan efisiensi dengan memanfaatkan skala ekonomi yang 

besar (Richard,  1991: 106). 

Berbagai macam pasar modern seperti, minimarket, maupun toko serba ada 

terdapat dimana-mana. Kebanyakan masyarakat kini lebih suka berbelanja di 

pasar modern terutama dikalangan menengah ke atas dikarenakan pasar modern 

memiliki tempat perbelanjaan yang bagus, nyaman, bersih. Perkembangan pasar 

modern sekarang ini hingga ke daerah-daerah yang berdekatan dengan pasar 

tradisional. Ini tentunya dapat menyebabkan konsumen dari pasar tradisional 

berpindah belanja ke pasar modern. 
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Hal ini tentunya merupakan ancaman bagi para pedagang di pasar 

tradisional yang merupakan golongan menengah kebawah. Kita sebagai 

masyarakat Indonesia seharusnya mengantisipasi masalah ini. Kewajiban bagi 

pemerintah untuk menata dan mempertahankan pasar tradisional dimana pasar 

tradisional selama ini selalu identik dengan tempat belanja kumuh, bau serta 

becek sehingga hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah saja  

(Richard,  1991: 97). 

Dengan adanya pasar modern memiliki dampak tersendiri terhadap pasar 

tradisional, hal itu merupakan dampak negatif pada pasar tradisional. Contohnya 

seperti beralihnya jual beli di pasar tradisional, masyarakat lebih memilih belanja 

ke pasar modern. Dan bagi masyarakat adanya pasar modern telah memberi 

dampak positif yang memiliki kenyamanan tersendiri. 

Selain daripada itu, komoditi dalam persediaan barang maupun tampilan 

dengan adanya  pasar modern tidak hanya memberi rasa aman dan nyaman kepada 

konsumen lebih dari itu adalah pelayanan akan barang-barang yang diperjual 

belikan memiliki kemasan yang menarik dan unik sehingga membuat penasaran 

para konsumen menjadi tergugah dengan adanya pasar modern tersebut. Maka, 

persaingan dengan pasar tradisional dalam menggaet konsumen akan terasa kental 

dan membuat para penjual memasang aling-aling dalam menghadapi persaingan 

antara pasar tradisional dan modern. 

Harapan masyarakat ketika adanya pasar modern akan merasa lebih baik 

dalam sistem jual beli karena memiliki lingkungan yang lebih baik dibandingkan 

pasar tradisional. Dan secara otomatis kepercayaan masyarakat akan 
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ketergantungannya terhadap pasar tradisional lambat laun akan hilang karena 

tertimbun oleh pasar modern yang bersifat lebih kreatif dalam menyajikan 

berbagai ragam barang sebagai bentuk persuasi atau ajakan kepada khalayak 

ramai bahwa penting sekali seorang konsumen dapat memanjakan diri dengan 

berbelanja dan pada saat itulah awal  muncul candu untuk menikmati keindahan 

berbelanja yang selama ini menjadi beban oleh kebanyakan masyarakat atas 

semua hal dalam kegiatan mereka yang selalu menjadikan beban. Berbeda dengan 

pasar modern bahwa semua menjanjikan dari segi barang yang ditawarkan juga 

dalam menikmati kenyamanan tersendiri ketika berbelanja di pasar modern 

dengan udara yang sejuk dan harum dengan ditampakkan berbagai produk yang 

berjejer rapih di rak-rak makanan atau hal yang lainnya. Maka, siapa yang tidak 

ingin masuk untuk dapat juga merasakan pesona baru dalam penampilan pasar 

modern. 

Gambaran mengenai pasar tradisional yang seperti itu harus diubah menjadi 

tempat berbelanja yang bersih dan nyaman sehingga masyarakat dari semua 

kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional. 

Selain revitalisasi pasar, pemerintah juga seharusnya melakukan pembatasan 

tempat berdirinya pasar modern, yakni hanya berdiri di kota-kota besar saja. 

Karena hal ini dapat mengimbangi perkembangan pasar tradisional, yakni 

mengurangi persaingan dengan pasar modern. 

Pada kenyataannya menurut data dilapangan bahwa sebagian besar mata 

pencaharian masyarakat di Desa Manonjaya adalah pedagang, PNS, pegawai 

swasta dan petani. Masyarakat desa umumnya selalu memiliki ciri-ciri atau dalam 
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hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. 

Pada situasi ini dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat 

digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat. 

Akan tetapi setelah adanya pergeseran seiring perkembangan zaman, yakni 

dengan banyaknya terjadi perubahan salah satunya yaitu hadirnya pasar modern 

(minimarket) di lingkungan pedesaan, telah mempengaruhi masyarakat desa. 

Salah satu pengaruh yang diakibatkan yaitu dari segi perilaku sosial (pola hidup) 

dan perekonomian masyarakat tersebut. 

Perubahan pada pola perekonomian terutama perilaku perekonomian secara 

individual nampak di kalangan masyarkat yang beralih dari berbelanja di pasar 

dengan secara hemat, kini telah beralih dengan berbelanja di pasar modern 

(minimarket) dengan konsumtif. 

Dari latar belakang  masalah di atas, maka penulis dalam penelitian ini 

mengambil judul “DAMPAK PASAR MODERN PADA PEREKONOMIAN 

MASYARAKAT DESA” (Studi Sosiologi Ekonomi Di Desa Manonjaya 

Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya)” 

B. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas pokok permasalahan yang akan dikaji, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak pasar modern pada perekonomian masyarakat desa 

Manonjaya? 

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan pasar modern? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis mengadakan 

penelitian adalah sebagai berikut 

a. Untuk mengetahui dampak pasar modern pada perekonomian masyarakat 

desa manonjaya? 

b. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap keberadaan pasar modern? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua : 

1. Secara Teoritis 

 Untuk memberikan kontribusi penelitian dalam bidang ilmu sosiologi 

 Untuk mengetahui dampak adanya pasar modern bagi masyarakat 

 Sebagai evaluasi mengenai kebijakan-kebijakan mengenai pasar modern 

2. Secara Praktis 

Untuk mengetahui secara realistis mengenai kondisi perubahan sosial di 

pedesaan terutama pada aspek gaya hidup dengan adanya pasar modern. 

E. Kerangka Pemikiran 

Ilmu ekonomi membantu untuk memahami dan meramalkan sebagaian 

aspek tingkah laku manusia. Manusia menurut sifatnya ingin tahu mengenai 

lingkungannya, ingin meramalkan tingkah laku ini sehingga mereka dapat 

mengendalikan lingkungannya dan menyesuaikannya dengan kebutuhannya. 

Ilmu ekonomi mempunyai suatu peranan yang besar dalam menentukan 

pertentangan sasaran dengan mengidentifikasi akibat langsung maupun tidak 

langsung dari suatu kebijakan yang diusulkan. Meningkatkan upah minimum 
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kelihatannya sangat diingini oleh yang merasa bahwa pekerja dengan upah yang 

paling rendah tidak memperoleh cukup pendapatan untuk hidup dengan standar 

hidup yang pantas. Tapi jika kebijakan tersebut berakibat dengan pemberhentian 

sebagian buruh, manfaat yang diperoleh oleh buruh yang mendapat pendapatan 

yang lebih tinggi harus diperhitungkan dengan kerugian tambahan pengangguran. 

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang 

diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. sebagian 

masyarakat lebih memilih pasar modern karena ada faktor yang mendukung 

mereka, Salah satunya adalah tentang kebersihan dan kenyaman mereka dalam 

bertransaksi dalam hal jual beli. Disamping itu juga banyak fasilitas yang 

mendukung mereka untuk bisa merasa senang berbelanja Di Minimarket (Lipsey, 

1993: 100). 

Perkataan “pasar” pertama kali digunakan untuk menunjukan suatu tempat 

dimana barang diperdagangkan. The Fulton Fish Market di New York merupakan 

contoh pasar modern yang paling terkenal di seluruh dunia dalam pengertian 

sehari-hari, dan kebanyakan kota mempunyai pasar dimana barang-barang segar 

dibeli pagi-pagi buta dan dengan segera dijual. 

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis 

ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli 

melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam 

bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani 

oleh pramuniaga. 
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Secara historis modernisasi merupakan suatu proses perubahan yang menuju 

pada tipe sistem-sistem sosial, ekonomi dan politik yang telah berkembang 

dengan pesat di Eropa Barat dan amerika Utara pada abad ke-17 sampai abad 19, 

untuk kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya serta juga ke negara-

negara amerika Selatan, Asia dan Afrika pada abad 19 dan 20 ini (Soerjono 

Soekanto, 1987: 329-330). 

Industrialisasi dewasa ini punya dampak positif dan negatif. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses 

perubahan dari masyarakat tradisional ke cara-cara yang lebih modern. Proses 

perubahan tersebut terus menyebar ke pelosok dunia tak terkecuali Indonesia 

sebagai negara yang sedang berkembang di segala aspek termasuk salah satunya 

di bidang ekonomi. 

Gillin dan Gillin (1982: 91) mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial 

adalah suatu fariasi dari cara-cara hidup yang telah di terima, yang disebabkan 

baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, 

komposisi penduduk, ideologi maupun karena difusi atau penemuan-penemuan 

baru dalam masyarakat tersebut. Secara singkat Samuel Koening (1992: 92) 

mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-

modifikasi tersebut terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-

modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab yang interen maupun sebab-sebab 

yang ekstern (Soerjono Soekanto, 1987: 284-285). 

Perubahan sosial merupakan ciri khas semua masyarakat dan semua 

kebudayaan, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Dalam 
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masyarakat modern perubahan itu sangat cepat, sedang dalam masyarakat 

tradisional sangat lambat. 

Perubahan sosial dapat menimbulkan problem sosial. Problem sosial dapat 

saja identik secara materil dalam masa dan kebudayaan yang berbeda, tetapi 

problem itu selalu erat bergantung pada kenyataan sosiokultural yang khusus. 

Dengan kata lain ada relasi kecenderunagn-kecenderungan dan idealisme sosio 

cultural. Dengan problema sosial sosial masyarakat modern. 

Problem sosial erat hubungannya dengan kondisi sosial. Dan kondisi sosial 

ditimbulkan dengan interaksi dan interelasi dua mausia atau lebih. Karena kondisi 

sosial melatar belakangi problem sosial, maka perlu meneliti kondisi sosial 

sebelum mempelajari problem sosial. Problem sosial khususnya timbul sebagai 

akibat dari perkembangan kondisi sosial dan kultural, yaitu akibat dari 

differensiasi dan multiplikasi kepentingan dan fungsi masyarakat, gangguan alam 

sekitar fisik dan sebagainya. Problem sosial dapat berubah menjadi patologi sosial 

(Simandjuntak, 1980: 7). 

Banyak penyebab perubahan masyarakat, yaitu antara lain ilmu pengetahuan 

(mental manusia), kemajuan teknologi serta penggunaannya oleh masyarakat, 

komunikasi dan Transfortasi, urbanisasi, perubahan/ peningkatan harapan dan 

tuntunan manusia (rising demands), semua ini mempengaruhi dan mempunyai 

akibat terhadap masyarakat yaitu perubahan masyarakat melalui kejutan dan 

karenanya terjadilah perubahan masyarakat yang biasa disebut rapid social 

change (Simandjuntak, 1980: 10). 
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Perubahan masyarakat dalam arti luas, diartikan sebagai perubahan/ 

perkembangan dalam arti positif maupun negatif. Pada umumnya motivasi 

(pengaruh terhadap perubahan, harapan dan kebutuhan mental dan materi) 

disebabkan oleh kemajuan teknik atau tehnical change. Tetapi karena setiap 

pertemuan teknik mempunyai akibat perubahan terhadap mental manusia, 

penggunaan penemuan teknik (teknologi) dapat mengakibatkan perubahan (Astrid 

S. Susanto, 1991: 157). 

Biasanya setiap perubahan senantiasa menimbulkan masalah, walau pun ada 

masalah yang dianggap akan dapat menggoncangkan masyarakat, dan ada pula 

yang dianggap sebagai masalah yang tidak perlu mendapat perhatian. Suatu 

masalah sosial akan terjadi, apabila kenyataan yang dihadapi oleh warga 

masyarakat berbeda dengan harapannya. Perbedaan tersebut mungkin sangat 

besar, akan tetapi juga merupakan perbedaan yang kecil. Terjadinya masalah 

sosial, tidak selalu disebabkan oleh faktor-faktor sosial, akan tetapi mungkin saja 

timbul karena faktor-faktor non sosial (Soerjono Soekanto, 1982: 97). 

Kemajuan di lapangan teknik mendorong perubahan pemikiran ideologi, 

politik dan ekonomi. Kemajuan ekonomi menimbulkan sikap individualisme. 

Ideologi individualisme menyusup kedalam lapangan ekonomi, agar inisiatif 

perseorangan dalam kegiatan ekonomi diberi kelonggaran. Ideologi ini 

menginginkan agar pengawasan pemerintah dibidang ekonomi dihapuskan. 

Dengan demikia tercipta kebebasan, perubahan norma, dari yang lama ke yang 

baru (Simandjuntak, 1981: 29). 
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Meski banyak sosiolog dan teoritisi sosiologi masih menganggap post-

modernisme sebagai sebuah mode (dan terus melihatnya lebih menyerupai 

karnaval daripada sebagai upaya ilmiah yang serius), faktanya adalah bahwa post 

modernisme tak bias diabaikan lagi oleh teoritisi sosiologi (Dandaneau, 2001: 

123). Dalam teori sosial masa kini, post modernism telah menjadi “permainan 

terpanas di kota” (Kellner, 1989: 2). 

F.  Metodologi Penelitian 

1. Menentukan Metode Penelitian 

Dalam  penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif korelasi 

yaitu, penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu 

kelompok orang tertentu yang tujuannya untuk mencari deskripsi, gambaran, 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan 

hubungan antara fenomena yang diselidiki melalui metode deskriptif akan 

diuraikan mengenai pengolahan data, penafsiran data dan kesimpulan. 

Oleh karena itu,  motode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu 

metode dalam mendekati dan menyelesaikan masalah berangkat dari data di 

lapangan atau fenomena yang terjadi dengan tidak adanya proses pengujian 

hipotesa. Selain itu penelitian ini lebih menekankan pada makna, atau 

memfokuskan pada data kualitatif dengan analisa kualitatif, yang bertujuan untuk 

mencari jawaban dari pertanyan-pertanyaan yang telah dirumuskan diatas, 

sehingga didapatinya suatu gambaran objektif dari realitas yang diteliti (Moleong, 

1989: 2-6). 
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2. Sumber Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah pengumpulan 

data yang disusun dalam suatu kerangka penulisan sistematis dengan 

menggunakan pengumpulan sumber data antara lain sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil 

observasi peneliti di lapangan. Sebagai data pokok data primer ini terbagi atas satu 

bagian yaitu sumber data yang diperlukan adalah masyarakat desa Manonjaya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 

seperti sumber buku-buku dan dokumen lainnya (Suharsimi Arikunto, 2002: 122). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi ini bermaksud mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan 

pertanyaan yang merupakan deskripsi, penggambaran dari kenyataan yang 

menjadi perhatiannya (Wardi Bachtiar, 1997: 78). Seringkali orang mengartikan 

observasi sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan 

menggunakan mata (Suharsimi Arikunto, 2002: 133). Adapun observasi yang 

dilakukan berupa pengamatan secara terbuka. Maksudnya pengamat secara 
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terbuka diketahui oleh informan dan para informan memberikan kesempatan 

kepada pengamat untuk mengamati pertiwa yang terjadi. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari yang diwawancarai (Suharsismi Arikunto, 1998: 132). 

Sedangkan menurut Kartini Karono 1990: 187, wawancara adalah suatu 

percakapan, tanya  jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk 

berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ada pun objek 

yang diwawancarai adalah masyarakat desa Manonjaya yang berbelanja di  pasar 

modern yang ada di Desa Manonjaya (Alfamart, Indomaret, dan SB Mart). 

c. Angket (Kuesioner) 

Angket (kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (suharsimi Arikunto, 2010: 194). Seperti 

halnya wawancara, angket ini juga diberikan kepada masyarakat Desa Manonjaya 

yang berbelanja di pasar modern yang ada di Desa Manonjaya (Alfamart, 

Indomaret, dan SB Mart). 

4. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di daerah Tasikmalaya tepatnya di Desa 

Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan alasan 

bahwa sumber data yang diperlukan oleh peneliti ada dilokasi tersebut, selain itu 
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tempat tersebut sudah dikenal peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk 

melakukan penelitian. 

b. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2008: 117). Populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, 

Kabupaten Tasikmalaya . 

c. Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010: 118) menyebutkan bahwa “sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Simple Random Sampling. 

Simple Random Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mengambil 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu (Sugiyono, 2010: 124).  

Dengan mengacu kepada penjelasan Sugiyono di atas maka sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Manonjaya yang berbelanja 

di pasar modern yang ada di Desa Manonjaya (Alfamart, Indomaret, dan SB 

Mart). Sampel penelitian pada penelitian ini yaitu berjumlah 60 orang. 

5. Analisis Data 

Sugiyono (2010:335) menyatakan bahwa: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 
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mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

Secara garis besar dalam menganalisis data ini terdapat tiga tahapan, yaitu 

persiapan, tabulasi dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. 

1. Persiapan 

Tahapan ini meliputi memilih/ menyortir data yang telah dihasilkan sehingga 

hanya data yang terpakai saja yang tersisa. Langkah ini bermaksud merapikan 

data agar bersih, rapi dan langkah selanjutnya mengadakan pengolahan lanjutan. 

2. Tabulasi 

G.E.R Burroughas dalam Arikunto (2010: 279), mengemukakan klasifikasi 

analisis data sebagai berikut: 

a) Tabulasi data; 

b) Penyimpulan data; 

c) Analisis data untuk tujuan testing hipotesis; 

d) Analisis data untuk tujuan penarikan kesimpulan. 

 

Tahapan ini meliputi:  

a. Memberikan skor terhadap item-item yang perlu diberi skor; 

b. Mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasi dengan teknik analisis 

yang digunakan; 

c. Memberikan kode (coding) dalam hubungan dengan pengolahan data yang 

sudah diperoleh. Dalam hal ini memberikan kode pada semua variabel. 

3. Penerapan Data Sesuai dengan Pendekatan Penelitian 

Tahapan ini yaitu pengolahan data yang telah diperoleh dengan 

menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada. 

Setelah data terkumpul maka langkah-langkah selanjutnya data tersebut 

akan diolah dan dianalisa agar memperoleh kejelasan yang diharapkan. Data 
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tersebut dianalisa dengan pendekatan analogis logika, yaitu dengan cara 

menjelaskan dan menarik kesimpulan dengan bertitik tolak kepada hal-hal yang 

dipertanyakan dari tujuan penelitian, juga menghubungkan dari hasil interpretasi 

dari hasil penelitian. 

 Langkah selanjutnya adalah melakukan proses analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif  ini adalah mengolah data dari hasil angket (kuesioner) dan wawancara. 

Untuk analisis deskriptif angket (kuesioner) menggunakan pedoman pola 

persentasi yang digunakan berpedoman standar pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Standar Persentase Angket 

No Persentase Penafsiran 

1 100 % Seluruhnya 

2 90%-99% Hampir seluruhnya 

3 60%-89% Sebagian besar 

4 51%-59% Lebih dari setengahnya 

5 50% Setengahnya  

6 40%-49% Hampir setengahnya 

7 10%-39% Sebagian kecil 

8 1%-9% Sedikit sekali 

9 0% Tidak ada sama sekali 

 

 

Untuk menganalisa hasil dari angket (kuesioner) menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

% = 
 

 
  x 100% 
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Keterangan: 

F  : Frekuensi 

N : Jumlah sampel (responden) 

 

Dalam pengolahan data angket penelitian ini menggunakan skala Lekert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2010: 134). Adapun 

skala Lekert yang digunakan dalam pemberian skor pada angket (kuesioner) 

adalah sebagai berikut: 

 SS (sangat setuju)   skor 5 

 S (setuju)     skor 4 

 N (netral)     skor 3 

 TS (tidak setuju)     skor 2 

 STS (sangat tidak setuju)   skor 1 


