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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Marginalisasi Sosial Komunitas Pemulung di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan Kecamatan Palembang. Permasalahan 
yang vaniz diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk marginalisasi 
sosial yang dialami komunitas pemulung dan bagaimana dampak marginalisasi 
sosial bagi komunitas pemulung. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif unit 
analisisnya individu. Penentuan informan ini dilakukan secara purposive sampling 
informan penelitian ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari 8 pemulung dan 5 
orang lapak dan pegawai dinas kebersihan kota (DKK) dengan alasan data yang 
diharapkan sudah cukup mendalam yang ditandai dengan tidak ditemukanya lagi 
variasi informasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan wawancara mendalam, observasi, 
penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk marginalisai sosial yang dialami 
komunitas pemulung dan dampak marginalisasi sosial bagi komunitas pemulung 
pada umumnya dilihat dari segi sosialnya, keberadaan para pemulung cenderung 
didiskriminasi, tereksploitasi, penyingkiran oleh sebagian masyarakat, dilihat dari 
segi tanggapan negatif yang diberikan masayarakat dalam menyikapi keberadaan 
para pemulung. Dalam kondisi kemiskinan yang terjadi pada komunitas pemulung 
di TPA sampah Sukawinatan adalah kemiskinan yang diluar ekonomi seperti 
kemiskinan pengetahuan, kemiskinan identitas, maupun kemiskinan perlindungan, 
ditandai dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah, keterbatasan pendidikan 
dan skill membuat sebagian mereka mau melakoni pekerjaan ini. dilihat dari segi 
kesehatan mereka tidak memikirkan tentang kesehatan lingkungan dan tempat 
tinggal, karena letaknya yang berdekatan dengan TPA sampah, sanitasi yang 
buruk, terlihat dengan banyaknya genangan air kotor.

Kata kunci: Marginalisasi Sosial Komunitas Pemulung Di Tempat Pembuangan 
Akhir (ITA) Sukawinatan Kecamatan Sukarame Palembang

Mengetahui/ Menyetujui
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota merupakan salah satu tempat permukiman penduduk yang terdiri 

heterogen kedudukan sosialnya. Seiring dengan kemajuan 

teknologi dan perkembangan peradaban manusia melahirkan masyarakat yang 

terus berkembang terlebih pada masyarakat kota. Kesan populer tentang 

kehidupan masyarakat perkotaan difahami secara sepintas sebagai kelompok 

masyarakat yang lebih beradab, pintar, terdidik, modem, lebih mudah menerima 

pembahan, dan menyerap informasi

Kebudayaan perkotaan dikatakan modem sebenarnya berhubungan dengan 

lokasi daerah perkotaan sebagai pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan, dan 

glosiran, pusat pendidikan, hiburan,industri yang secara geografis terletak di 

tempat keramaian kota. Masyarakat pekotaan adalah sekelompok orang yang 

hidup di dalam suatu wilayah yang membentuk komunitas heterogen karena 

kebanyakan anggota-anggotanya berasal dari daerah yang membentuk komunitas

orang-orang yang

baru (Setiadi, 2011 :856).

Dewasa ini, daerah perkotaan mengalami pembahan yang sangat pesat dan 

teijadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar. Dalam proses

pembangunan nasional, semakin berkembang ekonomi suatu negara makasemakin 

banyak penduduk yang tinggal di perkotaan. Selain itu, kota sebagai pusat dari 

segala aktivitas manusia ternyata telah mengundang penduduk dari desa untuk

1



datang ke kota hingga akhirnya jumlah penduduk perkotaan terus meningkat dari 

tahun ke tahun.

Semakin padat penghuni kota seakan-akan tidak memberikan ruang 

kosong pada wilayah kota. Penduduk perkotaan menyebar menepati wilayah 

hingga ke semua penjuru kota termasuk wilayah pinggiran kota. Kehidupan 

masyarakat pinggiran sering dipandang sebagai human masyarakat yang 

terpinggir dari kemajuan. Permukiman masyarakat pinggiran dilihat sebagai 

permukiman yang kumuh, padat, dan miskin.

Besarnya penduduk ini tidak lepas dari hubungannya dengan arus 

perpindahan penduduk menuju daerah perkotaan atau lebih di kenal lagi dengan 

nama urbanisasi. Dalam proses pembangunan nasional, urbanisasi ini merupakan 

proses demografi yang mengikuti perkembangan ekonomi suatu negara maka 

akan semakin banyak penduduk yang tinggal di perkotaan. Selain itu, kota juga 

sebagai pusat segala aktifitas, ternyata telah mengundang penduduk dari desa atau 

daerah sekitarnya untuk datang ke kota yang akhirnya mengakibatkan jumlah 

penduduk yang tinggal di perkotaan semakin meningkat dari tahun ke tahun 

(Kompas, 3 Juni 1996). Meningkatnya penduduk di perkotaan akibat 

urbanisasi atau perpindahan penduduk ini, ( Efendi 1993:104), diduga berkaitan 

erat dengan kebijaksanaan yang memusatkan kegiatan industridi kota-kota besar 

sehingga tak heran bila kota menjadi menarik perhatian para urban atau migran.

Adanya pemutusan-pemutusan modal industri kota, tentunya dapat 

menawarkan harapan atau kesempatan hidup yang lebih baik (memadai) dari pada 

di pedesaan. Daya tank kota sebagai pembaharuan, pusat pembangunan ekonomi,

arus
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pusat mode, pusat pendidikan, dan tempat hiburan menyebabkan kota sebagai 

pusat pertumbuhan menjadi magnet terjadinya urbanisasi (TjiptoHeriyanto, 

1997:35). Akibat perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan 

semakin melebar. Hal inilah yang menyebabkan proses urbanisasi yang ditempuh 

merupakan respon para urban terhadap harapan penghasilan yang akan diperoleh 

di kota dan kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan.

Semetara itu, lapangan kerja yang ditawarkan di kota sudah tinggi dan 

telah terspesialisasi didasarkan pada tingkat pendidikan dan keahlian 

dengan kemajuan ekonomi dan teknologi yang ada. Namun, di satu sisi hal ini 

tidak diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki para urban. Tingkat pendidikan 

yang dimiliki mereka pada umumnya relatif rendah dan adanya keterbatasan 

keahlian menyebabkan merka sulit untuk masuk ke dalam sektor formal. 

Akibatnya para urban tersebut ada yang tidak mendapatkan pekerjaan yang tidak 

memadai di kota. Dalam kondisi yang demikian inilah sektor informal mampu 

untuk menampungnya.

sesuai

Tajuddin Noer Efendi (1993:82) mengatakan bahwa para pelaku kerja

sektor informal ini pada umumnya mengerjakan pekerjaan apa saja asal bisa untuk 

mempertahankan hidup karena mengangur berarti mati kelaparan. Di antaranya 

ada yang bekerja dengan mengumpulkan barabng bekas, mengemis, dan pekerjaan 

lainnya.

Salah satu yang menarik untuk diperhatikan di antara pelaku kerja sektor 

adalah adanya komunikasi pemulung. Menurut Soermardjan (1979) 

para pemulung digolongkan sebagai masyarakat miskin kota. Pada dasarnya para

informal ini
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pemulung ini dimiskinkan dalam segala aspek kehidupannya, yaitu tidak hanya 

dimiskiankan secara ekonomi tetapi juga secara sosial. Secara ekonomi hal ini 

disebabkan jenis pekeijaan mereka yang rendah dengan penghasilan yang relatif 

kecil dan penuh ketidakpastian sehingga kesulitan dalam upaya pemenuhan

sosial disebabkan diskriminasikebutuhan pokoknya. Sedangkan secara 

masyarakat terhadap keberadaan mereka yang dilihat dari hadirnya tulisan-tulisan 

peringatan di kampung-kampung seperti “pemulung dilarang masuk” atau “daerah

bebas pemulung” mengisyaratkan usaha-usaha preventif masyarakat kota dalam 

menanggulangi kesetabilan dan keamanan masing-masing wilayah (Twikromo,

1997:139-140).

Aspek terpenting bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi 

rendah atau miskin yaitu mencari nafkah dengan cara yang simple dan tidak 

memerlukan keterampilan yang dapat membuatnya terbebani. Hal ini dirasakan 

mereka sangat efektif walaupun tanpa mereka sadari bahwa kebutuhan hidup yang 

mereka jalani tidak terealisasikan secara maksimal. Permasalahan ini dialami oleh 

sebagian warga masyarakat di Indonesia khususnya Pemulung, hal ini merupakan 

fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan (kota-kota besar). Salah satu 

faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan masalah tersebut adalah 

kemiskinan, dimana kemiskinan ini berdampak negatif, dengan situasi seperti ini 

maka dapat diprediksi Pemulung akan mengalami peningkatan populasi pada 

masa mendatang.
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Peningkatan populasi pemulung tampak terlihat dari pemandangan di 

Daerah Perkotaan, maupun dari aspek kesejahteraan sosial. Sangat terlihat bahwa 

kondisi kehidupan sehari-hari pemulung sangat memprihatinkan. Kehidupan 

mereka di perkotaan cenderung kumuh, mereka tinggal di tempat yang sangat 

tidak layak untuk di huni seperti: di kolong jembatan, pinggir kali, lokasi 

pembuangan sampah atau bahkan ada yang tidur di gerobak sampah bersama anak 

dan istrinya. Mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan 

yang kurang memadai serta minimnya pengalaman keija.

Jika kita lihat dari segi kesehatan, pekeijaan ini memiliki resiko yang 

sangat tinggi untuk tertularnya penyakit. Dengan lingkungan yang tidak kondusif 

dan kotor, kemungkinan besar mereka bisa terjangkit berbagai macam penyakit

misalkan saja : batuk pilek, gata-gatal, diare dan lain-lain. Selain itu dipengaruhi

juga dengan gizi yang kurang serta akses pelayanan kesehatan yang sangat minim.

Belum lagi cemooh yang didapatkan pemulung dari warga karena kehadirannya

yang sering menimbulkan keresahan dan ketidaktenteraman masyarakat, namun 

hal ini tidak terlepas dari sebagian Pemulung yang sering melakukan tindakan 

kurang terpuji..

Walaupun demikian, mereka adalah warga negara seperti yang di 

amanatkan pada pasal 34 yang patut mendapat perhatian dan perlindungan dari 

Pemerintah sebagaimana warga masyarakat lainnya. Sehingga mereka dapat 

berpartisipasi dalam pembangunan secara efektif. Dalam hal ini Departemen 

Sosial RI terutama di Unit Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna
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Sosial sebagai salah satu Institusi yang bertanggung jawab dalam penanganan 

masalah kesejahteraan sosial dan dibantu oleh instansi-instansi terkait dalam 

pelaksanaan masalah kesejahteraan Pemulung.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dipahami bahwa para pemulung 

sebagai sektor informal dipandang sebagai bagian yang dinamikanya pada kaum 

maijinal serta dipandang negatif. Akibatnya hubungan yang terjadi antara sektor 

informal dan masyarakat kurang harmonis. Sehingga pelaku sektor informal ini 

terkadang tidak mendapatkan tempat yang layak pada sebuah stuktur masyarakat.

Fenomena pemulung di kota Palembang salah satunya ada di TPA 

Sukawinatan yang terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame dengan 

luas tanah ± 25 Ha. Jarak tempuh ke pusat kota adalah 30 menit, sistem

pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan dengan cara Control Landfill dan mulai 

beroperasi sejak tahun 1994 lahan TPA 1 tersebut sudah terpakai ±15 Ha dan 

masih tersisa ±10 Ha dengan ketinggian dari permukaan tanah ±5 M sampai 

dengan 7 M, sehingga kalau dipersentasikan lahan TPA 1 sudah terpakai 65%. 

TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak 

menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Keberadaan TPA disisi 

lain juga akan memancing pemulung untuk datang bahkan bermukim diwilayah 

sekita TPA sekedar untuk memulung dan mencari barang bekas yang masih bisa 

dijual atau tinggal di sekitar areal TPA.

Dari data Kebersihan Kota Palembang, Palembang menghasilkan sampah 

saat ini sekitar ± 479 m3/ hari yang sebagian besar merupakan sampah organik,
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dan yang paling tinggi berasal dari permukiman (79,20%), Pasar (8,51%), dan 

sisanya berasal dari komersial (Hotel), fasilitas umum lainnya, dan taman, serta 

industri (profil Dinas kebersihan kota Palembang, 2011).

Komposisi sampah di kota Palembang antara lain karet (0,57%), lain-lain 

(0,68), Logam (1,37%), Kaca (1,59%), Kain (2,50%), kayu (3,65%), Plastik 

(4,67%), Kertas (7,27%), Organik (76,6%), dan komposisi sampah di Kota 

Palembang sebesar 100%. (Dinas Kebersihan Kota Palembang, 2011).

Data sampah Kota Palembang Tahun 2011 dalam (M3), Januari (93.67), 

Februari (79.73), Maret (10.613), April (11,434), Mei (10.33), jum (82.858), juli 

(67.21), Agustus (71.857), September (81.43), Oktober (14.849). (Dinas 

Kebersihan Kota Palembang).

Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang 

maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Rata-rata setiap hari 

individu menghasilkan sampah 0,50-0,64 kg per orang per hari, dengan kepadatan 

200 kg/m3.

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari para pemulung yang ada dikawasan 

TPA Sukawinatan ini mengumpulkan barang bekas dengan menggunakan alat 

sejenis ganco yang terbuat dan besi yang dibengkokkan dengan diameter kurang 

lebih 0,4 Cm dan panjang kurang lebih 35 Cm. Untuk menggumpulkan hasil 

barang bekas yang di kumpulkan para pemulung ini membawa karung atau bakul 

yang terbuat dari kayu atau bambu yang digendong di belakang fungsinya jelas 

agar para pemulung cepat memasukkan barang bekas yang mereka dapatkan
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karena para pemulung saling adu cepat dalam mengumpulkan barang-barang 

bekas ini dengan sesama pemulung.

Pemulung adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencari 

barang yang tidak terpakai atau dalam kenyataan sehari-hari, maka orang yang 

bekecimpung dalam proses pemulung atau sebagian pemulung adalah orang yang 

bekerja sebagai pengais sampah, dimana antara pemulung dan sampah sebagai 

dua sisi mata uang, dimana ada sampah pasti ada pemulung dan dimana ada 

pemulung di situ ada sampah. Dalam menjalankan pekerjaannya, pemulung dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu, pemulung yang menetap dan pemulung yang tidak 

menetap.pemulung yang menetap adalah pemulung yang bermukim di gubuk- 

gubuk, rumah tidak layak huni, ataupun rumah yang semi panen. Sedangkan yang 

termasuk dalam kelompok pemulung tidak menetap adalah pemulung yang 

mencari sampah dari gang ke gang, jalanan, tong sampah warga, pinggiran sungai 

dan lainnya. Ada beberapa penyebab seseorang yang mengeluti profesi sebagai 

pemulung di antaranya yaitu:

1. Faktor ekonomi (berasal dari keluarga yang kurang mampu)

2. Sulitnya mencari pekerjaan

3. Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan

4. Tidak ada modal untuk membuka suatu usaha

Pemulung yang ada di TPA Sukawinatan ini ada yang mengumpulkan 

barang bekas yang mereka dapatkan selama satu minggu kemudian menjualnya 

kepada tengkulak dan sebagian lagi langsung menjual langsung setiap hari 

tergantung kebutuhan yang mendesak saat ada kebutuhan bisanya para pemulung
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langsung menjual barang bekas yang mereka dapatkan dan sebagian pemulung 

lainnya menumpuk barang bekas yang mereka kumpulkan biasanya satu minggu 

kemudian dijual ke tengkulak.

Kehidupan pemulung di kawasan TPA Sukawinatan ini tidak lepas dari 

berbagai permasalahan terutama masalah kesejahteraan hidup. Tingkat 

kesejahteraan merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan ku wali tas 

hidup masyarakat atau individu disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu. 

Menurut Yosep seperti yang dikutip Nurohma (2003), kesejahteraan itu bersifat 

luas yang dapat ditetapkan pada skala sosial besar dan kecil misalnya individu dan 

keluarga. Konsep kesejahteraan atau rasa sejahtera yang dimiliki bersifat relatif 

tergantung bagaimana penilaian individu terhadap kesejahteraan itu sendiri. 

Sejahtera bagi seseorang dengan tingat pendapatan tertentu belum tentu sejahtera 

bagi orang lain. Masalah-masalah yang dihadapi oleh pemulung di TPA 

Sukawinatan diantaranya:

Pertama masalah pendapatan, pendapatan adalah jumlah uang yang 

dihasilkan suatu rumah tangga dalam satu bulan bekerja atau periode tertentu. 
Pada obsevasi awal peneliti jumlah pendapatan pemulung di TPA Sukawinatan 

berkisar antara Rp 30.000 sampai Rp 60.000 per sekali menjual barang hasil 
barang bekas yang mereka kumpulkan.

Kedua pendidikan keluarga, pendidikan keluarga merupakan salah satu 

cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan hidup suatu keluarga, di TPA 

Sukawinatan rata-rata pemulung yang memiliki anak tingkat pendidikan 

keluarganya rendah karena anak-anak mereka membantu orang tua mencari 
barang-barang bekas.

Ketiga masalah kesehatan masalah kesehatan menyangkut pengobatan 

keluarga pemulung saat mengalami sakit apakah keluarga pemulung di TPA
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sukawinatan ini mendapatkan perhatian dari pemerintah masalah jaminan 

kesehatan, karena dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu dan tergolong 

rendah bagaimana pemulung di TPA Sukawinatan ini memenuhi kebutuhan 

kesehatanya apabila sedang sakit dan tidak dapat bekeija.
Ke empat perumahan (tempat tinggal) keluarga pemulung di TPA Suka 

winatan ini terbagi atas dua yaitu keluarga menetap dan keluarga pendatang 

perumahan atau tempat tinggal menjadi salah satu masalah yang dihadapi 

pemulung di TPA Sukawinatan ini terutama pemulung pendatang yang tinggal 

seadanya di sekitar lokasi pembuangan sampah.
Kelima masalah lingkungan termasuk didalamnya masalah kesehatan 

lingkungan, dan sosial. Masalah gangguan kesehatan juga merupakan yang 

dihadapi para pemulung di TPA Sukawinatan ini, misalnya kesulitan air bersih. 

Untuk memenuhi kebutuhan akan air sehari-hari, mereka terpaksa membuat 

sumur yang berdekatan dengan lokasi TPA. Akibatnya airnya keruh dan terdapat 

minyak sisa limbah TPA. Air sumur inilah yang digunakan untuk kebutuhan 

rumah tangga mereka sehari-hari.

Menurut Blum (1974), derajad kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 

empat faktor utama yaitu : lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan 

dan keturunan. Keempat faktor tersebut saling terkait dengan beberapa faktor 

lain, yaitu : sumber daya alam, keseimbangan ekologi, kesehatan mental, sistem 

sosial budaya dan populasi sebagai satu kesatuan (Depkes RI, 2003 :1)

Faktor lingkungan ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan 

masyarakat begitu pula dengan masyarakat yang berada di TPA Sukawinatan ini 

kondisi lingkungan yang kotor membuat kesehatan mereka gampang terjangkit 

penyakit terutama penyakit kuli seperti gatal-gatal, pilek, batuk dan flu.
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Masalah lain yang dihadapi oleh pemulung adalah sebagagai kelompok 

orang yang beraktivitas atau bekeija dengan mengumpulkan barang-barang bekas 

(sisa) yang sudah tidak digunakan oleh pemiliknya. Pekeijaan ini kerap dipandang 

rendah oleh masyarakat golongan menengah keatas. Padahal tidak ada yang salah 

dengan pekeijaan ini. Jumlah pekeijaanya pun tidaklah sedikit selain itu 

Kontribusi pemulung terhadap kebersihan di Indonesia cukup berpengaruh. 

Sekitar 5% dari sampah yang ada. Dimana perharinya, sampah Indonesia 

mencapai 167 ton. Dapat kita bayangkan bila tidak ada pemulung, 8.35 ton 

sampah perhari akan tertumpuk. Namun seringkah para pemulung masih melihat 

diskriminasi dan tindakan kasar yang dialamatkan kepada salah satu golongan 

masyarakat ini. Selain tidakan kasar terhadap pemulung yang beijalan-jalan 

seringkah para pemulung mendapat tanggapan sinis dari masyarakat karena 

pekeijaan sebagai pemulung yang mencari barang bekas atau sisa tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka

penulis tertarik meneliti tentang “Marginalisasi Sosial Komunitas Pemulung di 

Tempat pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan Palembang”.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana bentuk marginalisasi sosial yang dialami komunitas pemulung 

di TPA Sukawinatan Palembang?

2. Bagaimana dampak marginalisasi sosial bagi komunitas pemulung di TPA 

Sukawinatan Palembang?

1.
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1J. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui marginalisasi sosial 

masyarakat pemulung di TPA Sukawinatan Palembang. Sedangkan tujuan 

khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk marginalisasi sosial yang dialami komunitas pemulung

di TPA Sukawinatan Palembang.

2. Mengetahui dampak marginalisasi sosial bagi komunitas pemulung di

TPA Sukawinatan Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis adalah :

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi pengembangan ilmu

pengetahuan bagi kalangan akademis bidang sosial khususnya Sosiologi.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh 

pihak yang berkepentingan khususnya bagi pengembangan kajian Sosiologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis adalah :

1. Sebagai salah satu bahan rekomendasi bagi pemerintah kota palembang 

dalam pengambilan kebijakan terutama dalam menentukan langkah- 

langkah yang perlu diambil berkenaan dengan persoalan eksistensi 

pemulung sebagai komunitas marjinalisasi
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2. Dapat dipahaminya tentang bagaimana gambaran kehidupan keluarga 

pemulung di TPA Sukawinatan Palembang.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan gambaran kehidupan sosial

sosial. Penelitian ini telahmasyarakat yang mengalami marginalisasi secara

dilakukan diantaranya, Muhamad Muhyidin Fakultas Ilmu Geografibanyak

Universitas Muhamadyah Surakarta pada tahun 2009 yang beijudul Analisis

keruanagan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Surakarta 

Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang 

semakin tinggi. Ilmu geografi mempunyai 

pembahasannya, antara lain membahas tentang tata letak, luas, bentuk, batas dan 

persebaran.

unsur-unsur tersebut dalam

Demikian juga penekanan pada kajian geografi adalah didasarkan pada 

pendekatan keruangan. Pendekatan geografi yang mendasarkan pada obyek 

keruangan mempunyai kaitan yang erat dengan persebaran dari obyek permukaan 

bumi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan

fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam

konteks keruangan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan total.

Lingkungan total adalah lingkungan.

Selain itu juga penelitian dilakukan oleh pada Grag Velma D Dachi

Fakultas Kesehatan Masyarakat Sumatra Utara pada tahun 2008 yang berjudul

Perilaku Ibu Pemulung Dalam Hygiene Perseorangan Di Lingkungan II 

Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat. Pemulung merupakan pekerjaan
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sektor informal yang sering dijumpai di perkotaan. Aktivitas pemulung tidak 

terlepas dari keadaan yang bersentuhan langsung dengan sampah. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan informan dalam higiene 

perseorangan masih kurang, dimana seluruh informan tidak dapat memberikan 

penjelasan tentang pengertian higiene perseorangan, hal-hal yang termasuk di 

dalam higiene perseorangan (kebersihan kulit, kebersihan rambut, kesehatan gigi, 

kesehatan mata, kebersihan telinga, dan kebersihan tangan, kaki, dan kuku), 

mengenai ketersediaan air bersih, kesehatan rumah, dan penggunaan Alat 

Pelindung Diri (APD).

Penelitian ini juga dilkakukan oleh Fitri Puspitasari Fakultas Kesehatan 

Masyarakat pada tahun 2005 “Hubungan kecacingan dengan gizi pada pada 

pemulung di tempat pembuangan akhir (TPA) Jatibarang Kecamatan Mijen Kota 

Semarang. Kesimpulan dari penelitian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 

marginalisasi ini adalah bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kenaikan 

sembako pada masyarakat pemulung yaitu dari pemenuhan kebutuhan barang 

pangan terhadap tingkat pendapatan mayoritas respoden lebih memfokuskan pada 

kebutuhan barang pagan dalam kuantitas konsumsi yang cendrung dikurangi. 

Dapat diketahui pemenuhan kesehatan terhadap tingkat pendapatan disaat 

kenaikan sembako mayoritas responden lebih memfokuskan menggunakan obat- 

obat tradisional dengan pertimbangan pengguna obat tradisional tidak harus 

mengeluarkan biaya yang cukup besar. Pada penelitian ini saya mengambil 

bagaimana cara atau tindakan yang di tempuh pemulung untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya harga sembako.
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Sementara penelitian lain tentang kehidupan pemulung juga yang diangkat 

oleh Tri Agus Susanto (2000). Menurutnya, kondisi kehidupan keluarga 

pemulung tergolong miskin. Hal ini dilihat dari banyaknya anggota keluarga yang 

bekerja sebagai pemulung lebih dari satu orang. Dengan tingkat pendidikan yang 

rendah dan keterbatasan keterampilan menyebabkan mereka bekerja sebagai 

pemulung dengan penghasilan yang kecil.

Kondisi hidup pemulung yang miskin inilah kiranya perlu di cari 

pemecahannya. Oleh karenanya ia berusaha membuat suatu model 

pengembangannya aktivitas pemulung di tempat pembuangan akhir (TPA) 

sampah sebagai upaya pemberdayaan pemulung. Dalam penelitian ini pemulung 

perlu diberdayakan dalam rangka pengembangan aktivitas ekonomi produktif 

melalui pengembangan berbagai inffastuktur yang terdapat di sekitar tempat

pembuangan akhir (TPA) sampah meliputi infrastuktur pendidikan, budaya dan

fasilitas. Adapun bentuk-bentuk pengembangan aktivitas ekonominya, yaitu :

1. Pembuatan pupuk kompos
2. Pembibitan biji buah-buahan dan
3. Pengusahaan lahan kosong bekas timbunan sampah untuk taman-

taman.

Ketiga model kegiatan tersebut beralokasi di sekitar TPA, dibuat dalam 

rangka peningkatan kegiatan ekonomi pemulung dengan tujuan pokok 

meningkatkan kebutuhan pokok secara minimal.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucky Ferdinand 

Lumingkewas (1997:21) yang menkaji tingkat kesejahteraan pemulung. Dalam 

penelitian Lumingkewas menyoroti munculnya fenomena pemulung anak akibat
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tingkat kesejahteraan hidup mereka yang rendah. Peranan keija para pemulung 

anak dilakukan dalam upaya memenuhi kemauan orang tua mereka yang ingin 

memperoleh pendapatan yang besar. Penelian tersebut juga menkaji hubungan 

kemiskinan sebagai suatu masalah besar yang dibawa para urban kembali terulang 

saat mereka di kota. Dikatakan pula bahwa segala cara mereka usahakan untuk 

tetap bertahan hidup, salah satunya adalah dengan memperkeijakan anak-anak 

mereka. Peranan anak dalam keluarga miskin lainnya. Anak bukan saja sebagai 

tumpahan kasih sayang namun bahkan sebagai tenaga keija produktif.

Adapun dua penyebab timbulnya fenomena pekerja anak ini, faktor 

pertama adalah faktor pendorong (pust factor), yaitu kemiskinan sebagai faktor 

utamanya. Kedua adalah apa yang dinamakan faktor penarik {puli factor). Faktor

penarik ini adalah keinginan pengusaha untuk memperoleh tenaga keija yang

murah.

Menurut Lumingkewas, fenomena pekeija anak dapat mengakibatkan 

kerusakan kesehatan, fisik dan mental mereka, dan juga menjamin hak mereka 

memperoleh pendidikan. Aspek pendidikan terlihat tidak dinikmati oleh anak- 

anak tersebut, karena seharian harus mencari kertas untuk dijual sehingga 

pendidikannya tertinggal sangat jauh dari teman-teman seusianya. Dengan 

berbakal pendidikan yang rendah tersbut seperti sangat sulit bagi mereka untuk 

meningkatkan taraf hidup yang lebih baik di kemudian hari. Aspek kesehatan juga 

terlihat terabaikan karena mereka tinggal di lingkungan kukuh di sisi kereta api. 

Selain itu yang dapat dilihat adalah aspek pemaksaan bekeija oleh orang tua 

mereka. Dengan demikian apa yang dikaji Lucky Ferdinand Lumingkewas adalah
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mengenai fenomena pemulung anak yang berperan dalam upaya memperoleh 

penghasilan akibat faktor kemiskinan, di mana orang tua memiliki andil yang 

sangat besar dalam mempekerjakan anaknya.

Kajian-kajian Lumingkewas ini sebenarnya mempertegas penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Irwanto (1993) yang juga sedikit menyinggung masalah 

pemulung anak. Penelitian yang dilakukan terhadap pekeija anak di tiga kota 

besar di Indonesia ini yaitu Jakarta, Bandung, dan Medan, menemukan beberapa 

karakteristik dari pekeija anak ini pemulung di dalamnya yang terlihat dari aspek 

pendidikan mereka, aspek kesehatan mereka, penghasilan mereka dan jam kerja 

mereka.

Sedangkan Nazeli Adnan (1997) yang dalam laporan penelitiannya tentang

kehidupan pemulung anak dan penghasilan keluarga mengemukakan bahwa 

alasan anak-anak menjadi pemulung tidak hanya disuruh orang tua tetapi juga 

karena ikut-ikutan kawan, ikut orang tua/kakak, keinginan sendiri, penghasilan 

yang besar dan lain-lain. Dari keseluruhan responden yang ditelitinya, sebagian 

besar anak-anak menjadi pemulung 42 persen karena ikut-ikutan kawan dan 26 

persen karena keinginan sendiri.

Dalam penelitian tersebut dikaji pula kontribusi penghasilan mereka 

ditujukan untuk membantu dan meningkatkan ekonomi dan penghasilan keluarga. 

Namun bagi mereka menjadi pemulung bukan karena dipaksa oleh orang tua 

mereka, tetapi dikarenakan menyenangi pekerjaan ini, sebab di 

mendapatkan penghasilan, mereka juga dapat bergaul dan berkelompok di 

mereka (Adna, 1997:28).

samping

antara
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Penghasilan yang mereka peroleh ada yang diberikan kepada orang tua 

dan sebagian lagi dipergunakan untuk jajan, kemudian membeli alat-alat sekolah, 

sebab sebagian para pemulung anak itu ada yang sambil bersekolah dan sebagian

lagi tidak bersekolah. Bagi anak-anak yang tidak bersekolah bebas melakukan

kegiatan memulung mulai dari pagi sampai sore hari. Akan tetapi untuk anak-anak 

yang bersekolah, maka waktu memulungnya dilaksanakan siang hari setelah

pulang sekolah. Artinya alokasi waktu yang mereka lakukan untuk memulung

lebih fleksibel dan tidak mengikat sehingga dapat dilakukan kapan saja.

Sementara Y. Argo Twikromo (1997) dalam bukunya yang berjudul

pemulung jalanan Yogyakarta, menekankan pada konstruksi sosial dan budaya 

marjinal pemulung jalanan Yogyakarta di mana penelitiannya ini 

memperdebatkan hubungan antara pemulung jalanan dan pemerintah (Kota) serta 

pengaruhnya terhadap masing-masing pihak.

Lebih spesifik, penelitian ini menganalisa bagaimana peraturan-peraturan 

pemerintah (Negara) yang memojokkan keberadaan pemulung jalanan di suatu 

lingkungan kota telah mempengaruhi pandangan pemulung jalanan tersebut 

tentang realitas sosial-budaya mereka serta strategi-strategi pemulung jalanan 

untuk melawan tekanan-tekanan dari masyarakat kota pada umumnya dan 

peraturan-peraturan pemerintah dengan melakukan perlawanan sehari-hari dan 

mimicry (pura-pura adaptasi) untuk mengurangi atau menghindari dominasi 

pemerintah maupun kota pada umumnya.
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Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan 2012 pada Fakultas ilmu sosial 

dan ilmu politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang yang Beijudul 

Strategi Bertahan Hidup Pemulung ( Studi: Di Tempat Pembuangan Akhir 

Sampah Ganet Tanjungpinang ) Pemulung merupakan salah contoh kegiatan 

sektor informal yang ada di perkotaan. Pemulung melakukan pengumpulan barang 

bekas karena adanya permintaan dari industri-industri pendaur ulang bahan-bahan 

bekas. Hadirnya pemulung karena di dasarkan pada pengalaman keija mereka 

sebelumnya yang tidak menguntungkan, akibat kurangnya pendapatan, kerugian 

usaha, dan ketidakbebasan serta pemulung lebih karena tergiur sosialisasi tetangga 

yang menjanjikan kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan pendapatan besar 

di kota.

Bentuk keijasama yang terjadi di antara pemulung dan lapak sangat baik. 

Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan dan hubungan timbal balik serta 

jaringan informasi yang mereka miliki inilah yang menjadi modal sosial mereka

untuk bertahan hidup dikota. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana

strategi bertahan hidup yang dimiliki oleh pemulung ditempat pembuangan akhir

Ganet Tanjungpinang.

Teori yang digunakan yaitu modal sosial yang dilihat dari tiga indikator 

yaitu networking, trust dan reciprocal Marjinalisasi dan kemiskinan serta 

ketergantungan. Modal sosial yang dimiliki oleh pemulung ditempat pembuangan 

akhir Ganet tidak dilihat dari segi ekonominya melainkan dari jaringan, 

kepercayaan serta hubungan timbal balik yang mereka miliki. Hidup 

perkampungan yang kumuh indentik dengan marjinalisasi, namun yang dimiliki
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pemulung Ganet hanya termarjinalisasi oleh indetitas mereka. Pemulung ini 

dikatatakan miskin ketika salah satu anggota keluarga secara teratur member 

sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi dan aktif sebagai 

penggurus perkumpulan, yayasan atau institusi masyarakat. Ketergantungan yang 

dimiliki pemulung, terjadi adanya kepercayaan antara pemulung dan lapak 

sehingga pemulung malas mencari penampung yang ada diluar TPA Ganet. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa strategi bertahan hidup pemulung Ganet adalah 

adanya suatu kepercayaan, jaringan serta hubungan timbal balik yang di ciptakan 

dalam kelompok mereka. Sebaiknya meningkatkan lagi kepercayaan serta 

mempereratkan lagi hubungan timbal balik yang dimiliki oleh kelompok 

pemulung di tempat pembuangan akhir Ganet.

Selain itu juga Penelitian dilakukan oleh Febli Tanzenia Fakultas Ekologi 

Manusia Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009 yang berjudul Marginalisasi 

Perempuan dalam Industrialisasi Pedesaan Studi Kasus di Desa Cikarawang dan 

Desa Tarikolot, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, perempuan dalam industrialisasi pedesaan tidak mengalami penyingkiran 

dari pekerjaan produktif (tidak mengalami marginalisasi tipe 1) karena banyaknya 

peluang kerja dan peluang usaha yang terdapat pada kedua desa penelitian. Akan 

tetapi, perempuan yang memasuki sektor produktif ini mengalami pemusatan pada 

pinggiran pasar tenaga kerja (mengalami marginalisasi tipe 2), dimana status 

pekerjaan yang dimilikinya masih rendah, yaitu sebagai buruh tani, buruh 

pengupas ubi, buruh bengkel, maupun buruh pabrik.
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Penelitian ini juga dilakukan oleh Nunuk Hariyani Fakultas Pertanian, 

Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009 "Partisipasi Pemulung Dalam 

Pengelolaan Sampah di TPA Supit, Mulyorejo, Sukun Kota Malang ” Kesimpulan 

dari penelitian ini pengelolaan sampah di TPA Supit Urang sangat kompleks dan 

multidimensi. Sampah dianggap sebagai barang yang tidak berguna dan 

menjijikan. Selama ini sistem pengelolaan sampah dengan sistem lahan Urang 

yang tentu masih menimbulkan dampak pencemaran keberadaan para pemulung 

beraktivitas memilih dan menagais sampah memberikan manfaat yang 

sangat besar yaitu mengurai jumlah sampah, mengurangi dampak pencemaran dan 

bermanfaat secara ekonomis.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisa, dan 

menginterpretasikan: (1) bentuk partisipasi pemulung, (2) derajat keikutsertaan 

partisipasi pemulung, (3) untuk mengetagui tipologi partisipasi pemulung. Dalam 

pengelolaan sampah di TPA Supit Urang. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, pengumpulan data dengan teknik wawancara, angket. Observasi dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan teknit interaktif dari Milles dan 

Huberman. Keabsahan data penelitian dengan menggunakan standar kepercayaan, 

keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Hasil ini meliputi: (1) proses diskusi 

kelompok pemulung, (2) pemberdayaan pemulung, (3) pemanfaatan hasil 

pemulung, (4) derajat partisipasi spontan,(5) derajat partisipasi terinduksi, (6) 

derajat partisipasi tertekan, (7) derajat partisipasi ekonomi, (8) peran partisipasi 

intensif, (9) peran partisipasi fungsional, dan (10) peran partisipasi pemulung 

secara mandiri.

yang
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Penelitian yang penulis lakukan sekarang berbeda dari penelitian- 

penelitian yang ada sebelumnya, karena penelitian yang penulis lakukan melihat 

bagaimana sebuah keluarga, mencari barang bekas banyak pada saat hari besar, 

misalnya Idul Fitri, Idul Adha, dan Natalan. Dalam mencari barang bekas bukan 

hanya kepala keluarganya saja yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga melainkan seluruh anggota keluarga ikut membantu untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga mereka.

1.6. Kerangka Pemikiran

Maijinal berasal dari bahasa inggris 'marginal yang berarti jumlah atau

efek yang sangat kecil. Artinya, maijinal adalah suatu kelompok yang jumlahnya

sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera.

Maijinal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang 

terpinggirkan. Jadi kaum maijinal adalah masyarakat kelas bawah yang 

terpinggirkan dari kehidupan masyarakat, contoh dari kaum maijinal antara lain 

pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan pas- 

pasan atau bahkan kekurangan. (Blogsport Andreas Piter Sabtu 14, April 2012)

Masyarakat marginal adalah kelompok masyarakat yang tersisih atau 

disisihkan dari pembangunan, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk 

menikmati indahnya pembangunan, dan biasanya lebih dikenal di kalangan 

umum, masyarakat marginal adalah kelompok-kelompok sosial yang di miskinkan 

oleh pembangunan, sehingga biasanya masyarakat marginal 

mendapatkan tindak kekerasan dari elemen masyarakat lainnya dan juga sering

pun senng
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mendapatkan kekerasan sistematik yang di lakukan oleh negara ( penguasa ). 

Sedangkan disisi lain latar belakang Ekonomi mendorong warga masyarakat 

marginal untuk mengandalkan kekerasan sebagai salah satu metode penyelesaian

masalah.

Kelompok yang terpinggirkan. Lazim diasumsikan bahwa mereka yang 

tergolong kelompok terpinggirkan (marjinal) adalah mereka yang miskin. Namun, 

terpinggirkan dan miskin tidak serta merta sama. Orang miskin biasanya masuk 

dalam kelompok terpinggirkan, tetapi orang yang terpinggirkan tidak selalu bisa 

disebut miskin. Bagi mereka, kelompok terpinggirkan mencakup orang yang 

mengalami satu atau lebih dimensi penyingkiran, diskriminasi atau eksploitasi di 

dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kota. Sekalipun banyak yang 

mengalami kesulitan ekonomi dan hidup dalam gaya hidup yang paling sederhana, 

kelompok-kelompok terpinggirkan senantiasa menolak istilah “miskin” atau

“kemiskinan”.

Kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari ranah publik dan tidak 

mampu menyuarakan kondisinya sebagai akibat kuatnya hegemoni dominan tidak 

berada jauh dari pandangan kita. Pandangan yang dicanangkan kaum dominan 

menjadikan kaum subaltern sulit mengakses ranah publik. Perlakuan berbeda dan 

tindakan yang tidak menyenangkan dari kelompok dominan terhadap 

kelompok subaltern memunculkan perlawanan baik dari dalam kelompok sendiri 

maupun terhadap aktor lain yaitu lingkungan sekitar dan negara. Perlawanan telah 

ditunjukkan kaum-kaum subaltern seperti Buruh, Petani, Waria, Etnis Tionghoa, 

Waria, Pedagang Asongan, Pegemudi Becak, Pedagang Kaki Lima, Komunitas
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Pasar Tradisional, Pemukiman Liar, Penata Parkir, Pemulung, penyandang cacat, 

dan musisi jalanan (pengamen)

Dalam seminar nasional tentang pemulung di Universitas Merdeka Malang, 

dikatakan bahwa pemulung merupakan salah satu bentuk kelompok primer yang 

ada di perkotaan dan termasuk pekeijaan sektor informal yang marjinal. Konsep 

informal ini merupakan kegiatan ekonomi maijinal (kecil-kecilan) yang 

mempunyai ciri-ciri menurut Soetjipto Wirosai^ono (dalam Lumingkewas,

1997:36-37) adalah.

1. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, 
maupun penerimaannya.

2. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang diterapakan 
pemerintah.

3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil 
dan diusahakan atas dasar hitungan harian.

4. Umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah 
dari tempat tinggalnya

5. Tidak mempunyai keterkaitan dengan usaha lain yang lebih besar
6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang 

berpendapatan rendah.
7. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga secara 

luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga 
keija.

8. Umumnya tiap-tiap satuan usaha memperkeijakan tenaga keija yang 
sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenakalan atau berasal 
dari daerah yang sama.

9. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan 
sebagainya.

Sehubungan dengan ciri-ciri tersebut, Kelompok maijinal merupakan 

pengertian yang mengacu pada suatu kelompok minoritas yang terdiri dari orang- 

orang yang memiliki kedudukan rendah (Hartini dan G. Kartasapoetra, 1992:244) 

berbagai macam cara dapat dipakai untuk mengklasifikasikan kelompok ini antara 

lain:
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1. Kaum maijinal yang tidak mempunyai pekeijaan dan juga tempat tinggal. 
Kelompok ini untuk memenuhi kebutuhan perut dengan mengumpulkan 
sisa-sisa makanan dari rumah makan satu ke rumah makam lain. Bahkan 
penderita hidup yang berat berakibat kehilangan harapan hidup

2. Kaum marjinal yang tidak memiliki tempat tinggal yang tidak tetap, tetapi 
mempunyai pekeijaan meskipun tidak layak misalnya sebagai pemulung 
atau pengemis.

3. Kaum marjinal yang mempunyai pekeijaan dan tempat tinggal tetapi 
keduannya dalam kondisi yang tidak layak. Mereka bertempat tinggal di 
kolong jembatan, atau gedung-gedung reyot di pinggir kali atau tepi rel 
kereta api (Cakrawala pendidikan edisi khusus Dies, Mei 1994).

Masyarakat maijinal adalah masyarakat yang tidak memiliki kekuatan,

mereka lemah secara politik dan ekonomi walaupun secara kuantitas merupakan

bagian terbanyak dari sebauh komunitas. Sebaliknya, jika ada masyarakat

marginal berarti ada yang menjadi elite. Secara kuantitas elit lebih sedikit.

Biasanya mereka yang menjadi elite akan melakukan hegemoni kepada mereka

yang lebih lemah. Hegemoni adalah konsep ini menjelaskan tentang ”pengusaan”

tiran atau elite terhadap mereka yang lemah. Konsep ini dipopulerkan oleh

Gramsci. Ada penjelasan yang lebih mendalam tentang ”penindasan” masyarakat 

marginal. Dalam komunitas yang termarginalkan ternyata mereka tidaklah satu, 

sangat mungkin dalam komunitas marginal juga teijadi "penindasan”, misalnya

buruh yang lebih kuat bukan tidak mungkin akan "menindas” buruh lain yang

lebih lemah. Relasi yang terjadi bukan hanya antar elit-maijinal, tetapi juga dalam 

kelompok marginal juga teijadi relasi marginal kuat - maijinal paling lemah. 

Adalah Gayatri Chakravorty Spivak yang secara jelas dan gamblang menjelaskan 

konsep ini. Gayatri Spivak menyebut mereka yang bukan elit dengan istilah 

subaltem. Tulisan ini bermaksud menjelaskan tentang Gayatri Chakravorty Spivak
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dan pemikirannya tentang komunitas yang termaijinalkan dalam komunitas 

marjinal. (Leela Gandhi, 1998 : 112)

Satu bentuk lain adalah sebagaimana diangkat salah seroang tokoh 

postkolonial yaitu Gayatri Spivak yang paling terkenal dengan konsep 

”subaltem”. Subal-tem adalah sebutan untuk seluruh subjek yang tertekan, lemah,

dan marjinal. Mereka adalah kaum terjajah yang inferior dan bisu. Dari fenomena 

sublatem Spivak berhasil menunjukkan bahwa dalam kolonialisme tidak hanya

terjadi penaklukan fisik, namun juga penaklukan pikiran, jiwa, dan budaya.

Malangnya, cara berfikir kolonialis, atau Barat, atau orientalis diadopsi pula oleh

sebagian masyarakat timur, yang sayangnya adalah para elit. Mereka menelan

berbagai ilmu kolonial tanpa mengunyahnya. Salah satu agennya adalah

universitas dengan semua sivitas akademikanya. Barat dengan cerdik mencetak 

agen-agennya sendiri di Timur, yang tanpa sadar misalnya melakukan pemikiran. 

Mereka menjadi kaum yang tergantung dan mangagungkan Barat intelektual dan 

cara berfikir barat. Ketika berbicara, mereka lebih menunjukkan suara barat dari 

pada kepentingan mereka sendiri. Untuk mengatasi ini, menurut Spivak, 

dibutuhkan transformasi epistemologis dengan mengganti imperalisme pemikiran 

tersebut.
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1.6.1. Komunitas Pemulung

Pemulung berasal dari bahasa Sunda yaitu “mulung” yang berarti 

memungut sesuatu barang, sedangkan pemulung adalah orang yang memungut 

suatu benda/barang.

Pemulung sebuah fenomena yang tidak asing lagi di tengah kehidupan 

masyarakat. Fenomena pemulung merupakan gambaran kemiskinan atau sulitnya

lapangan pekeijaan di Kota besar.

Pemulung yang oleh Parsuadi Suparlan (1993:183) disebut pengumpulan

barang-barang bekas digolongkan sebagai orang gelandangan. Kama menurutnya 

salah satu jenis pekeijaan yang dilakukan oleh orang gelandangan adlah sebagai

pengumpul barang-barang bekas. Padahal bila dilihat dari segi pekeijaan, para

pemulung seharusnya tidak dikategorisasikan sebagai gelandangan kama mereka

sebenarnya mempunyai suatu pekeijaan yaitu pengumpul barang-barang bekas.

Hal ini disadari bahwa mereka hidup di jalanan dan tidak mempunyai tempat

tinggal yang tetap (Twikromo, 1999:82)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Susanto (2000:1) keberadaan

pemulung umumnya banyak berada di dekat atau terkonsentrasi di tempat 

pembuangan akhir (TPA) sampah, sedangkan tempat tinggal mereka membentuk 

komunitas tersendiri di sekitar TPA. Hal ini sesuai dengan dengan apa yang 

dikemukakan Twikromo (1999) bahwa para pemulung sebagian besar tersebar di 

sudut-sudut kota, di pinggir-pingir kota besar dan tempat tinggal mereka tidak 

jauh dari TPA yang kemudian ada yang mendirikan gubuk-gubuk ataupun 

perkampungan kumuh.
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Pemulung sebagai komunitas yang maijinal dan tergolong dalam sektor

informal ini bercirikan padat karya dengan penciptaan lapangan keija sehingga

mampu menciptakan kemandirian untuk memacu kehidupannya. Meski pemulung

digolongkan ke dalam komunitas gelandangan, mereka memiliki etos keija yang

lebih tinggi dibandingkan dengan pengemis dan gelandangan lainnya. Fenomena

ini terlihat di saat mereka melakukan aktivitasnya dalam mengais rezeki dengan

jalan mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual sebagai mempertahankan

kelangsungan hidupnya.
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Bagan 1
Kerangka Pemikiran

Marginalisasi Sosial Komunitas Pemulung di TPA Sukawinatan Palembang

Komunitas Pemulung TPA Sukawinatan 
Palembang

i r

Bekerja Sebagai Pemulung

i r

Sub-altern
(Gayatri Chakravorty Sprvak)

Marginalisasi merupakan sebuah proses sosial untuk menjadi 
terpinggirkan, tersudutkan, teijadinya kesenjangan ekonomi dan 
terintermidasinya sebuah kelompok dalam masyarakat.

Dampak Marginalisasi sosial 
Pemulung

Bentuk Marginalisasi Sosial 
Pemulung

1. Diskriminasi
2. Penyingkiran
3. Eksploitasi

1. Pendapatan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Tempat Tinggal
5. Lingkungan

= Batasan fokus kajian 
= Sistematika berfikir

• Diolah dari beberapa sumber (Gandhi 1998)
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1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor 

(Moleong 2002:3) mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang 

marginalisasi sosial komunitas pemulung di TPA Sukawinata Palembang.

Pemilihan metode penelitian deskriptif kualitatif adalah agar penelitian

mengenai marginalisasi sosial komunitas pemulung di TPA Sukawinata

Palembang ini lebih mudah dipahami karena dengan metode ini peneliti dapat

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dari petani sehingga penelitian

ini lebih mudah dipahami.

Kirk dan Miller (1986 : 9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi dan ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

pasa pengamatan manusia dalam kawasan sendiri yang berhubungan dengan 

subjek studi dalam bahasanya dan peristilahannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu untuk 

mengetahui bagaimana marginalisasi sosial komunitas pemulung di TPA 

Sukawinata Palembang.
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1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di TPA Sukawinatan 

Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame Palembang, lokasi ini dipilih karena 

beberapa alasan :

1. Jumlah para pemulung di TPA sampah lebih banyak dibandingkan dengan 

lokasi pembuangan sampah lainnya seperti pasar dan tempat pembuangan 

sampah sementara (TPS). Adapun jumlah pemulung di TPA tersebut 

sebanyak 200 orang pemulung

2. TPA sampah Sukawinatan merupakan sampah tertua yang dibangun di 

kota Palembang yaitu sejak tahun 1993 (DKK) oleh kama itu, komunitas 

pemulung lebih banyak dijumpai sebab sebagian penduduk di sekitar TPA 

sampah Sukawinatan berprofesi pemulung. Kelurahan Sukajaya 

merupakan wilayah permukiman penduduk padat, yang terdiri dari

beberapa daerah dan suku, Ogan Kombering Ilir (OKI) dan Sekayu.

1.7.3. Batasan Konsep

a. Marginalisasi Sosial marginalisasi merupakan sebuah proses sosial untuk 

menjadi terpinggirkan, tersudutkan, terjadinya kesenjangan ekonomi dan 

terintermidasinya sebuah kelompok dalam masyarakat. Horton (1992) 

menyebutkan marginalisasi sebagai keadaan menjadi sebuah bagian suatu budaya 

atau masyarakat yang tidak utuh. Definisi ini lebih menekankan pada sudut 

pandang sosial budaya, yang mana sekelompok terpinggirkan karena kondisi
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Termarginalkan ataubudaya yang belum terinternalisasi secara utuh, 

terpinggirkan juga merupakan suatu keadaan dimana seorang atau sekelompok 

orang karena suatu sebab tertentu seperti akibat norma, soial-ekonomi tertentu, 

hubungan ekonomi, keterpencilan geogtafis, perbedaan budaya dan lain-lain.

Menjadi terpinggirkan secara ekonomi dan sosial.

b. Komunitas adalah apabila anggota suatu kelompok, baik itu besar maupun

kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa keluarga 

tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka

kelompok tadi disebut komunitas (Soekanto, 1990:162). Karakteristik pengikat

homogenisasi komunitas itu seperti agama, bahasa, daerah kelahiran, pekerjaan,

jenis kelamin, dan lain-lain (Bungin, 2001:85).

c. Pemulung adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dari

mengumpulkan barang bekas atau gresek (Twikromo, 1999:74). Sampai saat ini

batasan definisi pemulung masih sangat rancu dan belum ada pembakuan yang 

disepakati. Oleh kama itu, pemerintah mengkategorikan pemulung sebagai 

gelandangan. Menurut PP No.31 tahun 1980 antara lain disebutkan bahwa 

gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak 

kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat 

tinggal dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup 

mengembara di tempat umum. Mengingat sulitnya memberikan batasan 

pengertian yang tepat mengenai pemulung berikut ini disajikan ciri-ciri pemulung.

sesuai norma

j
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(1). Menurut jenis kegiatan:

Menurut jenis kegiatan pemulung dapat dikategorikan menjadi tiga tipe:

a) Pemulung yang beijalan keliling memungut atau menseleksi sampah 
barang dari rumah ke rumah.

b) Pemulung yang mencari sampah barang bekas di lokasi pembuangan 
sampah sementara (LPS).

c) Pemulung yang mengais sampah untuk mencari barang bekas di lokasi 
pembuangan akhir (LPA).

(2). Menurut jenis peralatan yang digunakan:

a) Membawa keranjang gendong di belakang punggung dengan membawa 
jepitan bambu atau besi pengais.

b) Membawa gerobak dorong beroda dua atau dengan boncengan keranjang.

(3). Menurut organisasi usaha:

a) Pemulung yang bekeija mandiri terlepas dari lapak dan bergerak sendiri- 
sendiri tidak bergabung dengan pemulung lain sedaerah asal.

b) Pemulung yang diorganisir oleh lapak.
c) Pemulung yang bekeija secara berkelompok, bersama-sama dengan teman 

sedaerah asal.

(4). Menurut tempat tinggal:

a) Pemulung yang bertempat tinggal pada bedeng-bedeng di dalam LPA.
b) Pemulung yang bertempat tinggal di luar LPA terpencar tinggal pada 

rumah-rumah sewaan yang relatif tidk beijauhan letaknya dengan 
pekarangan pemungutan barang/tempat tinggal lapak.

d. TPA adalah tempat pembuangan sampah dimana sampah diisolasi

agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar.

secara aman
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1.7.4 Unit Analisis Data

Menurut Suharsini (Arikunto, 1999:132) unit analisis adalah satuan-satuan 

yang menunjuk pada subjek penelitian unit atau kesatuan yang menjadi sasaran 

dalam penelitian. Berdasarkan pengertian mengenai unit analisis, maka unit 

analisis penelitian ini adalah individu yaitu pemulung yang ada di TPA 

Sukawinatan Palembang.

1.7.5 Informan

Dalam penelitian kualitatif peneliti sangat erat kaitanya dengan faktot- 

faktor konseptual, karena itu penyaringan sebanyak mungkin informasi dari 

berbagai sumber. Informasi adalah orang yang dimamfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi (Moeleong, 2002). Penentuan informasi 

dilakukan secara purposive, yaitu teknik yang bertujuan mengambil informasi dari 

orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti.

Informasi dalam penelitian ini terdiri dari 2 kelompok informan, yaitu :

Informan utama / informan kunci adalah komunitas pemulung di TPA

Sukawinatan yang bekerja sebagai pemulung. Adapun kriteria yang menjadi

informan utama dalam penelitian ini yaitu pemulung yang sudah memulung lebih

dari 2 tahun dan sudah tinggal di TPA tersebut selama 4 tahun. Selain itu

mayoritas yang menjadi informan utama dalam penelitian ini berasal dari daerah 

Sekayu dan OKI (Ogan Komering Ilir). Jika dilihat dari umur, maka informan 

saya cukup beragam mulai dari anak-anak yng berumur 11 tahun hingga bapak- 

bapak yang berumur 58 tahun jenis kelamin mereka yang terdiri dari laki-laki dan

perempuan.
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Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri atas masyarakat yang 

berada di sekitar TPA Sukawinatan tersebut. Berdasarkan jenis pekerjaan, 

informan pendukung dalam penelitian ini, ada yang berprofesi sebagai lapak 

(pengepul ), kepala bagian tata usaha DKK (dinas kebersihan kota), selanjutnya 

pegawai lapangan DKK, dan ketua RT (rukun tetangga).

1.7.6 Sumber Data

Data primer adalah data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau

langsung diperoleh dari sumber objek penelitian, tatap muka langsung dengan

pihak-pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah berasal

dari pemulung di TPA Sukawinatan Palembang. Data primer ini akan didapatkan

melalui wawancara mendalam yang akan memperoleh bagaimana marginalisasi 

sosial pemulung di TPA Sukawinatan Palembang. Sumber data primer didapatkan 

dari wawancara mendalam mengenai kehidupan sosial ekonomi dan budaya 

pemulung di TPA Sukawinatan Palembang. Data sekunder adalah data yang sudah 

jadi atau yang sudah dipublikasikan untuk umum. Sedangkan data sekunder 

didapat dari daftar istilah, catatan harian peneliti, foto-foto serta laporan penelitian 

yang berkaitan dengan pemasalahan ini.
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1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Marginalisasi 

sosial komunitas pemulung di TPA Sukawinatan Palembang, 

a. Persiapan memasuki kancah (getting in)

Pada tahap ini adalah memasuki kancah dengan mengadakan observasi 

dan pendekatan secara langsung terhadap berbagai realitas yang berpengaruh dan 

dipengaruhi oleh fenomena di lapangan. Agar proses penggumpulan data dan 

infromasi berjalan sesuai rencana, peneliti harus menyiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan, baik kelengkapan dan setting dan subjek penelitian untuk mencari 

relasi awal. Penelitian harus menempuh informasi dan formal serta juga harus

mampu menjalin hubungna yang akrab dengan inffoman.

Dalam usaha memasuki lapangan ialah memilih lokasi situasi sosial. 
Setiap situasi mengandung unsur :

a. Tempat, adalah wadah dimana manusia melakukan kegiatan tertentu 
dalam penelitian ini tempat adalah TPA Sukawinatan Palembang.

b. Pelaku, ialah semua orang yang terdapat dalam wadah tertentu, 
dalam penelitian ini pelaku adalah komunitas pemulung TPA 
Sukawinatan Palembang.

c. Kegiatan adalah aktivitas yang dilakukan orang dalam wadah tertentu.

Empat hal yang harus diperhatikan dalam memasuki lapangan :
1) Mengadakan hubungan formal dan informal
2) Mendapatkan izin
3) Memupuk rasa saling menghormati dan mempercayai
4) Mengindentifikasi informan

Pada tahap ini melihat langsung realitas kehidupan komunitas pemulung 

TPA Sukawinatan Palembang, serta mengadakan observasi secara langsung 

terhadap masyarakat pemulung TPA Sukawinatan Palembang.
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b. Ketika berada di lokasi penelitian {getting along)

Tahap selanjutnya adalah memasuki lokasi penelitian dan berhasil 

menjalin hubungan dengan informan maka hubungan yang teijalin harus tetap 

dipertahankan. Kedudukan subjek harus dihormati dan diberi kebebasan untuk 

mengemukakan semua persoalan, data serta informasi yang diketahui. Peneliti 

tidak boleh mengarahkan dan melakukan intervensi terhadap subjek penelitian.

Dalam tahap ini proses pengumpulan data berlangsung, dimana data 

tersebutmeliputi dimensi sebagai berikut:

a. Ruang atau tempat ditinjau dari penampilan fisiknya
b. Pelaku yaitu semua orangyang terlibat dalam situasi
c. Kegiatan yaitu apa yang dilakukan orang dalam situasi itu
d. Objek yaitu benda-benda yang terdapat ditempat itu
e. Perbuatan yaitu tindakan-tindakan tertentu.
f. Kejadian atau peristiwa yaitu rangkaian kegiatan
g. Waktu yaitu urutan kegiatan
h. Tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai seseorang berdasarkan 

perbuatan
i. Perasaan, emosi yang dirasakan dan dinyatakan

Selanjutnya mulai mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan 

fokus penelitian melalui wawancara mengenai informan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya yaitu komunitas pemulung TPA Sukawinatan Palembang, 

c. Keluar dari penelitian {getting out)

Pada tahap ini proses pengumpulan data dihentikan setelah dianggap jenuh 

yaitu setelah tidak ada jawaban baru lagi dari lapangan. Artinya, informasi yang 

didapatkan atau jawaban selalu sama atau sejenis dari informan baru. Situasi ini 

ditandai dengan data yang terkumpul selalu menunjukan hal yang sama dari 

berbagai situasi dan sumber yang berbeda.
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Adapun teknik untuk mendapakan data-data yang sesuai dengan penelitian

dapat dilakukan dengan :

a. Wawancara Mendalam (in-depth interview)

Wawancara mendalam dalam penelitian ini berupa tanya jawab secara 

langsung dan bertatap muka dengan informan, dengan menggunakan alat yang 

dinamakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Proses 

wawancara dengan subjek peneliti ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

atas dasar pedoman yang telah disusun sebelumnya kepada informan. Pertanyaan 

dan jawaban akan beijalan seperti biasa.

Metode wawancara mendalam ini menggunakan interview guide dengan

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan marginalisasi komunitas pemulung di

TPA Sukawinatan Palembang. Dalam penelitian ini wawancara diawali dengan

pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan pemulung, kesulitan yang dialami, dan

hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi dan budaya 

masyarakat pemulung di TPA Sukawinatan Palembang. Dengan sebelumnya 

didahului pembicaraan informal untuk menciptakan hubungan yang akrab dengan 

informan. Hubungan yang akrab ini diperlukan agar bisa memudahkan dalam 

mendapatkan umpan balik dalam proses selanjutnya. Perlu diingat bahwa untuk 

mencapai suasana santai dan akrab diperlukan waktu agar lebih saling mengenal. 

Oleh karena itu, wawancara yang pertama lebih banyak ditujukan untuk membina 

keakraban hubungan. Lambat laun wawancara yang semula bersifat informal 

beralih menjadi lebih formal walaupun keakraban senantiasa dipelihara.
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Digunakan pula pedoman wawancara yang berupa garis-garis besar pokok 

pertanyaan yang dinyatakan dalam proses wawancara dan disusun sebelum 

wawancara dimulai.

b. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan dengan 

sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Disini pengamatan yang dilakukan 

adalah pengamatan terlibat (Partisipant observation). Pengamatan terlibat ini 

dilakukan untuk memperlancar peneliti dalam memasuki setting penelitian dan 

untuk menghindari jawaban yang kaku yang diberikan oleh informan akibat 

kecurigaan atau keengganan karena mencium bau penelitian. Dengan ini 

diharapkan akan dapat mengungkapkan unsur-unsur kebudayaan yang tidak dapat 

diungkapkan oleh informan.

Dalam penelitian ini, yang di observasi aktivitas pemulung sehari-hari 

ketika bekeija, dan melihat kegiatan mereka sebagai pemulung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelaahan terhadap dokumen tertulis yaitu 

dokumen-dokumen yang dapat dari berbagai sumber dan mempelajari sumber 

tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang didapat diperoleh dari 

metode ini adalah berupa cuplikan, kutipan atau penggalan-penggalan dari 

ncatatan organisasi, klinis atau program, memorandum dan korespodensi, terbitan 

atau laporan-laporan buku harian pribadi. Mempelajari dokumen-dokumen
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sebagai penunjang dan pelengkap dari data-data yang diperoleh dari data

wawancara dan observasi.

1.7.8 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif secara teoritis merupakan proses 

data untuk memudahkan penafsirannya. Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk data deskriptif, yaitu data yang 

berbentuk uraian yang memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan 

fakta-fakta aktual atau sesuai kenyataannya sehingga menuntut penafsiran peneliti 

secara lebih mendalam terhadap makna yang terkandung di dalammya.

penyusunan

S. Nasution (2000) mengemukakan Analisis data kualitatif adalah proses

menyusun data yang berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema, atau

kategori agar dapat ditafsirkan. Tafsiran ini memberikan makna pada analisis,

menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antar konsep.

Analisa data mengikuti apa yang dikatakan oleh Cresswell adalah sebagai

berikut: (Bungin, 2003:105)

1. Peneliti mulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh 
pengalamannya.

2. peneliti kemudian memaknakan pernyataan (dalam wawancara) 
tentang orang memahami topik, rincian pernyataan-pernyataan tersebut 
(horisonalisasi data) dan perlakuan setiap pernyataan memiliki nilai 
yang setara serta kembangan rincian tersebut denagn tidak melakukan 
pengulangan/tumpang tindih.

3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokan kedalam 
unit-unit bermakna, peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan 
sebuah penjelasan teks tentang pengalamannya, termasuk contohnya 
secara seksama.

4. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan 
variasi imajinasi atau deskripsi struktual mencari keseluruhan makna
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yang memungkinkan dan melalui presfektif yang divergen, 
mempertahankan kerangka rujukan atas gejala dan mengkonstuksikan 
bagaimana gejala tersebut dialami.

5. Peneliti kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang 
makna dan esensi pengalamannya.

6. Proses terssebut merupakan langkah awal peneliti mengungkapkan 
pengalamannya dan kemudian diikuti pengalaman seluruh partisipan.

itu dilakukan, kemudian tulislah deskripsiSetelah seemua 
gabungannya.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian 

dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh, kemudian 

dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, 

mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta 

menyimpulkan data Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

model analisis interaktif (Miles dan Huberman 1992 ; 15-21 ), seperti pada

berikut:

a. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan 

kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting 

kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data dilakukan terus menerus selama 

proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian 

disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam 

penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. Reduksi data 

dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasar” yang muncul dari
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catatan. Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang ada di 

lapangan yang telah terlebih dahulu terkumpul, data lapangan tersebut selanjutnya 

dipilih dalam arti kata menentukan derajad relevansinya dengan maksud peneliti, 

data yang cocok dengan penelitian yang akan diambil. Selanjutnya data data yang 

terpilih akan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan atas dasar tema-tema, 

memadukan data tersebut, menelusuri tema untuk merekomendasikan data 

tambahan, kemudian peneliti akan melakukan abstraksi data tersebut menjadi

uraian.

b. Penyajian Data

Penyajian data ( display data ) dimasudkan agar lebih mempermudah bagi

peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu

dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk

tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian 

dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai 

dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan 

yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu 

data direduksi. Penyajian data dimaksuskan sebagai kumpulan data atau informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan. 

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui teks naratif terlebih 

dahulu. Artinya data-data yang telah direduksi dan dikategorisasikan tersebut akan 

peneliti sajikan dalam bentuk teks. Kemudian data-data tersebut akan disajikan 

dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami oleh semua pihak.
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c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama 

proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna 

dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, 

hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat 

tentatif. Penarikan kesimpulan memapakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang

utuh selama penelitian berlangsung. Pada tahap ini peneliti melakukan uji

kebenaran dari data yang sudah ada. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan

secara umum guna mendaptkan intisari dari seluruh proses penelitian yang telah

dilakukan.

Selanjutnya data yang telah diverifikasi ditarik kesimpulanya secara umum 

dan dipeoleh intisari dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan.
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