
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengetahuan saat ini telah menjadi sumber keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan-perusahaan. Pengetahuan menjadi unsur 

yang mendorong kearah keberhasilan bisnis melalui berbagai inovasi 

bisnis seperti teknologi, produk, proses, maupun model bisnis baru. 

Pengetahuan membantu karyawan untuk memahami pekerjaan baru 

mereka dan memberikan pengakuan pribadi dalam departemennya 

(Cheng, 2002).Pengetahuan mendorong profit bagi perusahaan untuk 

mendapatkan peningkatkan modal dan keberlangsungan keunggulan 

kompetitif (Wickramansinghe, 2005). Pengetahuan karenanya di-

anggap sebagai aset yang harus dihargai, dikembangkan, dan dikelola 

(Bogdanowicz & Bailey, 2002).  

Konsekuensinya, pengetahuan kemudian mulai dikelola secara 

sistematis seperti aset berwujud. Banyak organisasi kemudian 

mengeksplorasi bidang manajemen pengetahuan (MP) untuk mening-

katkan dan mempertahankan daya saing mereka. Manajemen 

pengetahuan (MP) kemudian berkembang menjadi komponen utama 

dan signifikan dalam strategi bisnis (Wong, 2005;Iyer & Ravindran, 

2009). Melalui MP yang baik, organisasi dimampukan untuk men-

ciptakan, mengidentifikasi dan memperbarui basis pengetahuan 

perusahaan dan untuk memberikan produk dan layanan yang inovatif 

kepada pelanggan. Strategi manajemen pengetahuan kemudian  

menjadi bagian integral dari strategi bisnis (Snyman & Kruger 2004, 

hal. 17). 

Salah satu unsur yang sangat penting dalam MP adalah praktik 

berbagi pengetahuan (knowledge sharing). Berbagi pengetahuan 

adalah suatu proses di mana individu-individu bertukar pengetahuan 
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dan ide-ide melalui diskusi untuk menciptakan pengetahuan baru atau 

ide baru. Berbagi pengetahuan tidak timbul dengan sendirinya, tetapi 

membutuhkan suatu kondisi sosial, dimana orang mau dengan 

sukarela berbagi pengetahuan yang dimiliki dalam pikirannya maupun 

yang berada dalam otoritasnya. Sebab di dalam organisasi, pengeta-

huan selain tertanam di benak karyawan, juga terdapat dalam proses 

rutin, praktik dan norma-norma organisasi, atau sering  disebut 

sebagai template konstruksi sosial (socially constructed templates) 

(Guzman &Wilson,2005). 

Berbagi pengetahuan di antara karyawan dalam suatu 

organisasi maupun antar organisasi bukan suatu hal yang sederhana 

dan mudah. Tidak semua karyawan bersedia berbagi pengetahuan 

yang mereka miliki, karena  kuatir kehilangan pengetahuan mereka 

yang berharga (Chow, Deng, dan Ho, 2000) atau menganggap 

pengetahuan mereka identik dengan tanda kekuasaan mereka 

(Grumbley, 1998). 

Meskipun terdapat tantangan yang besar dalam mendorong 

karyawan berbagi pengetahuan, akan tetapi terkandung juga potensi 

yang besar. Analisis menunjukkan bahwa perusahaan dalam Fortune 

500 merugi sekitar $31,5 milyar akibat gagal berbagi pengetahuan. 

Potensi seperti itu mendorong  banyak organisasi yang sudah mapan 

mengalokasi waktu dan uang yang cukup besar bagi  pengembangan 

sistem manajemen pengetahuan, seperti menggunakan berbagai 

teknologi mutakhir untuk memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan 

dan distribusi pengetahuan (Wang & Noe, 2010).  Tujuan utamanya 

adalah memungkinkan berbagi pengetahuan itu terjadi (Kucza, 2001) 

serta meningkatkan kemampuan belajar (IFAD, 2007). Akan tetapi, 

terlepas dari berbagai upaya tersebut, tidak semua organisasi berhasil 

membuat karyawan mau berbagi pengetahuan mereka (Babcock, 

2004).  



 

3 
 

Berbagi pengetahuan merupakan proses yang kompleks dan 

sulit, karena pengetahuan yang benar harus ditemukan, ditransfer dan 

diserap, atau digunakan dengan tepat (Kucza, 2001). Dalam proses 

berbagi pengetahuan individu-individu bertukar pengetahuan dan ide-

ide melalui diskusi untuk menciptakan pengetahuan baru atau ide 

baru. 

Realisasi berbagi pengetahuan dalam organisasi tergantung 

pada bagaimana orang yang mampu menafsirkan, mengatur, meren-

canakan, mengembangkan dan mengeksekusi template konstruksi 

sosial tersebut bersedia berbagi dengan orang lain. Hislop (2002)  

menggambarkan  berbagi pengetahuan sebagai  proses timbal balik 

(antara sikap dan perilaku hubungan) di antara karyawan yang 

memiliki kesediaan  untuk terlibat dalam berbagi  pengetahuan. Ini 

adalah proses penting bagi suatu organisasi untuk meraih sukses. Hal 

yang sama dikemukakan Noordan Salim(2011), bahwa berbagi 

pengetahuan melibatkan tidak hanya pengetahuan, tetapi juga sebuah 

proses memberi dan menerima pengetahuan dengan orang lain. 

Kemampuan berbagi pengetahuan adalah kemampuan individu untuk 

berbagi pengalaman, keahlian dan pengetahuan dengan karyawan lain 

dalam organisasi. 

Ada berbagai alasan kegagalan MP pada umumnya dan berbagi 

pengetahuan pada khususnya, seperti kurangnya pertimbangan 

terhadap hambatan budaya organisasi (McDermott dan O'Dell, 2001),  

konteks organisasi, dan interpersonal maupun pengaruh karakteristik 

individu (Carter & Scarbrough, 2001; Voelpel et al., 2005). Tidak semua 

karyawan bersedia berbagi pengetahuan yang mereka miliki, karena  

hal itu sangat berharga bagi mereka (Chow, Deng, dan Ho, 2000),  atau 

identik dengan tanda kekuasaan  mereka (Grumbley, 1998). 

Berdasarkan kenyataan di atas, para manajer menyadari 

bahwa suatu strategi berbagi pengetahuan tertentu tidak selalu cocok 
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untuk diterapkan di seluruh jenis perusahaan atau organisasi (Riege, 

2005). Tambahan lagi, dalam suatu organisasi sekalipun, pengalaman 

dan wawasan yang dikembangkan dalam salah satu bagian tidak 

pernah mencapai bagian-bagian lain dari organisasi tersebut. 

Kecanggihan dan kemahalan penyimpanan informasi dan sistem 

pengambilannya juga tidak mampu mengubah situasi seperti itu 

(Andriessen, 2006).  

Riege (2005) menyadari perbedaan berbagai jenis organisasi 

dalam mengimplementasi berbagi pengetahuan, terutama perbedaan 

antara organisasi-organisasi yang besar, seperti perusahaan multi-

nasional, dan organisasi-organisasi yang kecil, seperti UKM, swasta 

atau publik, atau profit atau nir-profit. Ia mengusulkan lebih banyak 

penelitian untuk menilai dampak dari berbagai hambatan pada 

beragam aras organisasi, fungsi bisnis, jenis organisasi (UKM dan 

perusahaan multinasional), sektor industri, dan budaya. Alasan 

utamanya adalah bahwa sebagian besar penelitian yang dipublikasikan 

di bidang MP terlalu terfokus pada perusahaan-perusahaan besar dan 

berorientasi komersial, sedangkan organisasi-organisasi skala kecil, 

seperti UKM, jarang mendapat perhatian dari para peneliti.  

Alasan utama mengapa UKM perlu mendapat perhatian para 

peneliti karena UKM cenderung memberikan lingkungan yang kondusif 

untuk menghasilkan pengetahuan, terutama karena ukuran mereka, 

lokasi kerja yang sering bersifat tunggal, dan hubungan sosial yang 

lebih dekat antar karyawan, sehingga menghasilkan arus komunikasi 

dan berbagi pengetahuan yang baik. Di lain pihak, ketika suatu UKM 

memiliki beberapa lokasi kerja yang berbeda, kemampuan karyawan 

untuk berkomunikasi dan berbagi pengetahuan cenderung berkurang 

dengan cepat (Riege, 2005). 

Selain alasan di atas, terdapat juga kenyataan bahwa tidak 

semua UKM dapat mengeksploitasi dan mengintegrasikan pengeta-
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huan mereka ke dalam perspektif strategis yang lebih luas untuk 

memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. UKM cende-

rung kurang efektif dalam mengenali nilai pengetahuan eksplisit dan 

kekurangan sumber daya yang memadai, serta infrastruktur, dan 

teknologi untuk menyebarkan dan menerapkan pengetahuan yang ada 

dan baru (Levy et al, 2003,hal 4 dan 7). Beijerse (2000) menyimpul-kan 

bahwa UKM adalah generator pengetahuan tetapi sering tidak 

memiliki pendekatan strategis yang sistematis untuk mengembangkan, 

menangkap, menyebarkan, berbagi, atau menerapkan pengetahuan.  

Tambahan lagi, penelitian praktik berbagi pengetahuan dalam 

organisasi seperti UKM menjadi sangat penting, karena UKM cende-

rung memiliki turnover tenaga kerja tinggi (Ye et al.,2012; Hwang et 

al., 2006). Dengan kondisi demikian, UKM beresiko kehilangan banyak 

pengetahuan, terutama terkait bisnis inti mereka. Meskipun resiko 

kehilangan pengetahuan itu dapat diatasi melalui sistem berbagi 

pengetahuan, tetapi hal tersebut tidak selalu memadai, karena 

berbagi pengetahuan sering diasosiasi hanya sebagai program-

program pelatihan. Barber et al (1989)menekankan bahwa tingkat 

pelatihan perlu juga berkembang sejalan dengan perkembangan 

ukuran perusahaan. Sejalan dengan UKM itu berkembang, jaringan 

pengetahuan dapat tumbuh di luar kesadaran banyak karyawan (Lin 

dan Hsueh, 2006) dan kesempatan untuk berbagi pengetahuan secara 

lisan menurun. Jadi ketika  UKM menjadi lebih sukses, pendekatan 

untuk berbagi pengetahuan perlu diubah (Staplehurst & Ragsdell, 

2010). Staplehurst & Ragsdell memberi contoh salah satu perusahaan 

dalam studi kasus mereka, perusahaan A, yang lebih sensitif terhadap 

masalah ini, dan oleh karena itu terus berkembang dan memulai 

transisi keluar dari sektor UKM. Jadi mereka menyimpulkan bahwa 

dengan menambahkan fasilitas berbagi pengetahuan, seperti yang  

dieksplorasi oleh penelitian mereka, bisa menjamin kelanjutan dari 

pertumbuhan pengetahuan organisasi. 
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Vos et al (1998) menambahkan alasannya, terutama bagi UKM 

menjaga kemampuan bersaing di pasaran. Hal ini disebabkan tidak 

hanya oleh lambatnya reaksi pasar UKM, tetapi juga ketidakmampuan 

mereka melihat celah-celah dalam basis pengetahuan mereka sendiri. 

Menurut mereka, dalam pasar yang makin kompetitif dan terbuka, 

UKM yang tidak mampu terus mengembangkan aset pengetahuan 

akan sulit untuk bertahan.  

 

1.2 Masalah Penelitian 

Penelitian ini mengambil sektor UKM batik sebagai obyek 

penelitian berbagi pengetahuan dalam UKM. UKM batik dipilih karena 

batik merupakan kerajinan dengan nilai seni tinggi dan telah menjadi 

bagian dari budaya Indonesia sejak lama.   

Dari segi citra, batik telah mendapat apresiasi yang tinggi dan 

posisi strategis dalam masyarakat  Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 

empat hal, pertama, hampir semua daerah di Indonesia saat ini 

memiliki usaha batik yang berciri daerah masing-masing, seperti di 

Sumatera, batik Palembang, di Kalimantan, batik Bangkalan, dan 

bahkan di Papua memiliki motif batik sendiri.  Kedua, pakaian batik 

sudah menjadi pakaian yang bisa digunakan baik untuk santai, ke 

kantor atau acara resmi seperti resepsi. Terakhir, batik telah disetujui 

oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak berwujud (intagible cultural 

heritage) yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Persetujuan itu telah 

diresmikan pada tanggal 28 September- 2 Oktober 2009  di Abu Dhabi, 

Uni Emirat Arab (Antaranews.com, 7 September 2009).  

Selain itu, sektor industri batik juga memberikan lapangan 

kerja yang cukup besar. Mengutip  sumber Kementerian Perindustrian 

dan Perdagangan, terdapat sekitar 39.600 unit bisnis pada tahun 2011 

dengan jumlah serapan tenaga kerja sebesar 165.000 orang. 

Sementara total omzet ekspor batik pada tahun tersebut mencapai Rp 
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4 trilyun dengan pasokan bahan baku batik bernilai Rp1,8 trilyun 

(Solopos, 19 Oktober 2012 ). Jumlah serapan tenaga kerja ini, secara 

real masih diperdebatkan, mengingat UKM batik sering tidak melapor-

kan jumlah tenaga kerja yang bekerja sebagai pembatik rumahan,  

meskipun mendapatkan pekerjaan tersebut dari mereka. Sebagai 

contoh, pidato Presiden RI, bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang 

dikutip oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mencatat 

jumlah serapan tenaga kerja batik dalam tahun 2010 sebesar 916.783 

orang (DJPDN, 2011) 

Namun posisi strategis batik itu dianggap tidak sebanding 

dengan struktur industri dan kemampuan manajemen internalnya. 

Masalah utama karena struktur industri batik berbasis industri rumah 

tangga yang dikerjakan oleh UKM secara tradisional.  Di satu pihak, 

sebagai industri kreatif, UKM batik dituntut terus kreatif dan inovatif 

agar dapat bersaing dengan industri garment lainnya, tetapi di lain 

pihak, struktur yang menunjang hal seperti itu tidak ditemukan dalam 

struktur UKM batik. Selain kendala keterbatasan SDM, terdapat juga  

beberapa masalah lain seperti modal, bahan baku, pemasaran, kemi-

traan, dan teknologi (Setyorini et al, 2013; Sinaga, 2012 ). Hayati 

(2007) mengindentifikasi waktu proses produksi batik yang lama 

membuat sektor industri batik kurang diminati oleh investor karena 

kurang menguntungkan secara ekonomi, terutama mereka yang 

membutuhkan perputaran uang yang cepat. Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh (Aribawa, 2009) yang merujuk kepada perkem-

bangan batik tulis Lasem di Kecamatan Pancur Kabupaten 

Rembangyang terkesan lambat.  

Selain itu, tantangan persaingan yang dihadapi industri batik ke 

depan akan makin tinggi. Tantangan kompetisi bukan saja datang dari 

sesama perusahaan batik yang jumlahnya besar, tetapi juga dari 

industri tekstil dan pakaian jadi, bahkan kemungkinan dari masuknya 

batik impor akibat penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. 
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Industri pakaian jadi memiliki keunggulan dalam  kecepatan produksi 

karena menggunakan mesin dan selalu mengikuti tren global. Semen-

tara industri batik berbasis pada budaya dan motif lokal tradisional 

serta   membutuhkan waktu lama untuk memproduksinya. Penerapan 

MEA pada tahun 2015 akan menyebabkan serbuan batik impor dari 

negara-negara ASEAN maupun China yang akan meningkatkan intensi-

tas persaingan (Darmansyah dan Soebagyo, 2010). Tantangan yang 

ada saat ini saja sudah menyebabkan penurunan jumlah unit usaha 

batik di Kabupaten Sragen, dari 4.795 unit usaha batik pada tahun 

2009, menjadi 4.702 pada tahun 2011 (Bappeda Sragen 2011 dan 

2009).  

Dalam kenyataannya, meskipun terdapat berbagai kendala dan 

tantangan bahkan keraguan akan keberlangsungan industri batik di 

tanah air, ternyata industri batik mampu membuat terobosan-

terobosan, baik dalam desain motif, maupun dalam warna dan bahan-

bahan perwarnaan. UKM batik, terutama di Sragen, mampu melepas-

kan diri dari motif-motif tradisional, dan mengadopsi motif dan warna 

batik yang lebih bervariasi. Perubahan itu menunjukkan adanya 

inovasi dalam desain batik.  Dalam industri batik, inovasi termasuk apa 

yang mereka lakukan untuk membuat teknik baru, motif dan 

pewarnaan pada kain batik (Susminingsih, 2013).Inovasi dalam suatu 

organisasi tidak dapat dilepaskan dari berbagi pengetahuan. Beberapa 

peneliti telah menunjukkan adanya hubungan antara inovasi dengan 

faktor-faktor berbagi pengetahuan dalam suatu organisasi. Kesediaan 

karyawan membagi dan mengumpulkan pengetahuan berpengaruh 

dalam peningkatan kemampuan inovasi perusahaan (Lin, 2007; 

Mathuramaytha, 2012).  

Alasan lain mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan 

adalah karena adanya kesenjangan (research gap) dalam penelitian-

penelitian terdahulu menyangkut MP. Kebanyakan penelitian dan 

literatur dalam bidang MP difokuskan hanya pada perusahaan-
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perusahaan besar (Wong, 2005; Wong dan Aspinwall, 2004) dan hanya 

sedikit informasi tersedia tentang UKM, apalagi UKM-UKM di negara 

berkembang (Alawneh et al, 2009). Bahkan, pemahaman teori 

organisasi dan pertimbangan-pertimbangan praktik MP hanya bersum-

ber dari pengalaman perusahaan-perusahaan besar. Akibatnya, 

potensi MP kurang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan 

kecil dan ini tercermin dalam kekosongan literatur berkenaan dengan 

topik ini. Bahkan, hanya terdapat sedikit studi empiris yang telah 

dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 

adopsi MP di UKM (Finkl dan Ploder, 2009). Selain itu, terdapat 

kebutuhan yang makin meningkat  untuk melakukan analisis kualitatif 

dampak praktek manajemen pengetahuan dari jaringan UKM 

(Valkokari dan Helander, 2007). Tambahan lagi, penelitian tentang MP 

di UKM oleh Pillania (2006 & 2008) memberikan beberapa fitur yang 

berbeda dan relevan. Dalam praktik MP, isu-isu yang dihadapi oleh 

usaha kecil bukanlah replika skala kecil dari pengalaman perusahaan 

besar (Sparrow, 2001). Desouza dan Awazu (2006) membahas lima 

keunikan penting yang membedakan praktek MP UKM dan perusa-

haan besar. Penelitian ini untuk menjembatani kesenjangan (gap) yang 

terdapat dalam studi berbagi pengetahuan dalam UKM. Lebih khusus 

lagi, berbagi pengetahuan dalam UKM batik yang bersifat industri 

kreatif. Industri kreatif memiliki perbedaan dasar dari industri pada 

umumnya. Florida (2004, dalam Tjakraatmadja et al. 2011) memberi-

kan beberapa perbedaan antara lain: memiliki nilai simbolik dan 

budaya, menghasilkan diversifikasi produk yang tinggi,memiliki 

kualitas produk yang bergantung pada nilai dari pelanggan, dan dapat 

bertahan lama dan digunakan kembali. 
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1.3 Persoalan Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah pada berbagi pengetahuan 

dalam UKM batik. Meskipun berbagi pengetahuan berada dalam ranah 

MP, tetapi MP bukan menjadi fokus dari penelitian ini. Pertama karena 

pada kebanyakan UKM, terutama UKM batik, tidak memiliki struktur 

organisasi dan manajemen formal. Kebanyakan UKM batik didominasi 

oleh pemilik UKM dengan karyawan yang kebanyakan bersifat poco-

kan (part-timer). Kedua, berdasarkan pengamatan awal di lapangan, 

kebanyakan UKM batik, dengan tingkat pendidikan mereka yang 

rendah, masih belum melihat pentingnya mengelola pengetahuan 

mereka, karena merasa hanya menambah biaya saja. 

Untuk meneliti berbagi pengetahuan dalam UKM batik, maka 

penelitian ini berfokus pada tiga hal utama, yaitu bagaimana pola-pola 

berbagi pengetahuan dalam UKM batik, faktor-faktor yang menopang-

nya, dan bagaimana pengembangan teori substantif grounded theory 

berbagi pengetahuan dalam lingkungan UKM batik Sragen. Persoalan 

penelitian yang terakhir timbul berdasarkan pendekatan kualitatif 

yang berbasis pada grounded theory. Studi kualitatif memberikan 

pengujian yang kaya dan mendalam tentang konteks organisasi di 

mana berbagi pengetahuan terjadi (Wang & Noe,2010). Selain itu, 

pendekatan kualitatif ini dikombinasikan dengan metode grounded 

theory yang menghasilkan teori substantif berdasarkan data empiris. 

Seperti yang dikatakan Glaser (1978) bahwa grounded theory adalah 

proses induktif dan iteratif dengan teori yang muncul sebagai bagian 

dari proses penelitian, bukan dikembangkan apriori.  Dikatakan 

induktif dan iteratif karena proses induktif dilakukan terus menerus 

dan bersamaan, baik sewaktu data dikumpulkan, diproses dan 

dikonseptualisasi, sampai menemukan suatu kesimpulan teori (Orton, 

1997; Charmaz, 2012). 
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1.4 Tujuan 

Sesuai dengan tiga masalah penelitian yang diungkapkan dalam 

masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

menjelaskan bagaimana pola-pola  berbagi pengetahuan yang terjadi 

di lingkungan UKM batik Sragen, mengindentifikasi faktor-faktor yang 

menopang proses berbagai pengetahuan di kalangan mereka, dan 

mengembangkan suatu teori substantif berbagi pengetahuan di  

kalangan UKM batik Sragen.  

Istilah pola, modus dan model sering dipakai bergantian dalam 

literatur, oleh karena itu untuk memperjelas perbedaan pengertian di 

antara ketiga istilah itu peneliti menggunakan contoh dari Model SECI. 

Model SECI memiliki empat modus (modes) berbagi pengetahuan yang 

sekaligus menjadi singkatan dari namanya yaituSocialization, Exter-

nalization, Combination, dan Internalization atau yang disingkatSECI. 

Berbagi pengetahuan berbasis model SECI merupakan interaksi antara 

dua jenis dimensi pengetahuan yaitu tasit dan eksplisit. Setiap modus 

dalam model ini memiliki pola-pola (patterns) atau cara-cara berbagi 

pengetahuan sendiri, seperti akan diterangkan secara lebih rinci dalam 

sub bab 2.2.1 

Dengan pengertian seperti dijelaskan di atas, maka yang 

dimaksudkan dengan pola-pola berbagi pengetahuan adalah cara-cara 

karyawan dan pemilik berbagi pengetahuan di kalangan mereka. Pola-

pola berbagi pengetahuan itu bisa saja dalam bentuk pola mereka 

belajar ketrampilan tertentu, dialog-dialog atau pelatihan-pelatihan 

yang mereka selenggarakan.  

Identifikasi faktor-faktor yang menopang berbagi pengetahuan 

merupakan proses untuk menemukan faktor-faktor yang paling 

dominan yang berperan penting menopang berbagi pengetahuan di 

lingkungan UKM batik Sragen. Sedangkan pengembangan teori 
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substantif berbagi pengetahuan UKM batik Sragen merupakan proses 

menemukan teori menggunakan metodologi grounded theory. 

 

1.5 Struktur Disertasi 

Bab 1 adalah pendahuluan yang menjelaskan alasan yang 

menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini. Bab ini dimulai 

dengan menguraikan pentingnya pengetahuan sebagai sumber keung-

gulan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan. Pengetahuan menjadi 

unsur yang mendorong kearah keberhasilan bisnis melalui berbagai 

inovasi bisnis. Penjelasan dilanjutkan dengan makin menyempit 

kepada pentingnya berbagi pengetahuan dalam UKM dan khususnya 

UKM batik. Bab ini diakhir dengan apa yang menjadi pertanyaan 

penelitian, serta uraian bab demi bab. 

Bab 2 membahas literatur dan teori-teori utama yang menjadi 

kerangka acuan dalam penelitian ini. Topik-topik yang dibahas dalam 

bab ini antara lain beberapa kerangka kerja berbagi pengetahuan, 

seperti kerangka kerja Wang & Noe (2010), Aslani et al (2012), dan 

Cabrera & Cabrera (2005). Sedangkan beberapa teori utama antara 

lain, teori tindakan beralasan (reasoned action theory), teori perilaku 

terencana (planned behaviour theory), dan teori pertukaran sosial 

(social exchange theory).  

Bab 3 membahas metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh 

karena itu, pembahasan lebih ditujukan pada metode-metode 

penelitian kualita-tif. 

Bab 4 membahas hasil penelitian yang berkenaan dengan pola-

pola berbagi pengetahuan di kalangan UKM batik di tiga UKM batik 

Sragen.  
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Bab 5 membahas hasil penelitian yang berkenaan dengan 

faktor-faktor yang menopang berbagi pengetahuan di tiga UKM batik 

Sragen.  

Bab 6 membahas pengembangan teori substantif dari koleksi 

data. Pembahaan meliputi proses penyandian terbuka, aksial dan 

selektif yang menghasilkan teori substantif. 

Bab 7 membahas perbandingan temuan-temuan yang 

dihasilkan dari Bab 4 sampai dengan Bab 6 dengan berbagai literatur 

berbagi pengetahuan yang telah dibahas di Bab 2 atau yang penad. 

Bab 8 adalah bab penutup yang berisi dan saran-saran untuk 

kelanjutan penelitian ini, atau bagi pihak-pihak terkait. 

 


