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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah 

undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 

yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan 

publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat 

memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran 

ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan 

lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam 

kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 

Pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala 

bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk 

barang dan jasa, baik  dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dari defenisi di atas dapatlah dipahami bahwa pelayanan publik 

merupakan jenis bidang usaha yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk 

barang dan jasa untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa berorientasi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa 

pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi yang 

ditujukan untuik kepentingan masyarakat yang dapat berbentuk uang, barang, ide, 

atau gagasan ataupun surat-surat atas dasar keikhlasan, rasa senang, jujur, 

mengutamakan rasa puas bagi yang menerima layanan. Menurut Sinambela  

(2006 : 5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberi pelayanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. 

Berbicara tentang pelayanan yang diberikan pemerintah tentunya tidak 

terlepas dari pelayanan pemerintah pada sektor publik karena umumnya 

pelayanan yang diberikan pemerintah itu dalam bidang/sektor yang menyangkut 

kepentingan umum seperti pengurusan KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, 

penyaluran kredit dan lain-lain yang kesemuanya itu dilakukan demi 

kesejahteraan masyarakat. Pelayanan Publik  merupakan suatu proses bantuan 

kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 

hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 

2003 : 60 ). Pendapat Gie (2015 : 105 ) mendefenisikan pelayanan merupakan 

suatu kegiatan dalam suatu organisasi atau instansi yang dilakukan untuk 

mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. 

Adapun bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan umum harus 

mengandung sendi-sendi : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, 
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keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu (Boediono, 2003 

: 68-70 ). 

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah 

dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah. 

Ada banyak penjelasan yang bisa digunakan untuk memahami mengapa 

pemerintah dan birokrasinya gagal mengembangkan kinerja pelayanan yang baik. 

Dengan menggunakan metafora biologi, Osborn dan Plastrik (2001 : 98)  

menjelaskan lima DNA, kode genetika, dalam tubuh birokrasi dan pemerintah 

yang mempengaruhi kapasitas dan perilakunya.  Sikap dan perilaku dari suatu 

birokrasi dan pemerintah dalam menyelengarakan pelayanan publik akan sangat 

ditentukan oleh bagaimana kelima DNA dari birokrasi itu dikelola, yaitu misi 

(purpose), akuntabilitas, konsekuensi,  kekuasaan dan budaya.  Kelima  sistem 

DNA ini  akan saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam membentuk 

perilaku birokrasi publik.  Pengelolaan dari kelima sistem kehidupan birokrasi ini 

akan menentukan kualitas sistem pelayanan publik.  

Pelayanan publik dikembangkan berdasarkan client yaitu mendudukan diri 

bahwa warga negaralah yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan bantuan 

birokrasi. Sehingga pelayanan yang dikembangkan adalah pelayanan yang 
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independen dan menciptakan dependensi bagi warga negara dalam urusannya 

sebagai warga negara. Warga negara atau masyarakat dianggap 

sebagai follower dalam setiap kebijakan, program atau pelayanan publik. 

Masyarakat dianggap sebagai makhluk yang “manut“, selalu menerima setiap 

aktivitas birokrasi, padahal terkadang pemerintah melakukan aktivitas yang “tidak 

selalu menguntungkan bagi masyarakat. 

Satu hal yang hingga saat ini seringkali masih menjadi masalah dalam 

kaitannya dalam hubungan antar rakyat dan pemerintah di daerah adalah dalam 

bidang public service (pelayanan umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu 

pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai service 

provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan 

yang semakin berkualitas. Apalagi dalam menghadapi kompetisi di era 

globalisasi, kualitas dan pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang 

untuk semakin optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari 

masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas pelayanan. 

Aparat birokrasi memang sangat diharapkan memiliki jiwa pengabdian 

dan pelayanan kepada masyarakat dan yang diandalkan mampu mengubah citra 

"minta dilayani", menjadi "melayani" (Mulyadi, 2007 : 35). 

Penilaian terhadap kualitas pelayanan bukan didasarkan atas pengakuan 

atau penilaian dari pemberi pelayanan, tetapi diberikan oleh pelanggan atau pihak 

yang menerima pelayanan. Salahsatu indikator kualitas pelayanan adalah client 

satisfaction and perceptions, misalnya ditunjukkan dengan ada tidaknya keluhan 
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dari pengguna jasa pelayanan. Hasil dari pengukuran kualitas akan menjadi 

landasan dalam membuat kebijakan perbaikan kualitas secara keseluruhan. 

Tugas pokok Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Demikian juga dengan Pemerintahan Kelurahan yang merupakan ujung tombak 

pertama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam melayani 

masyarakat, Pemerintah Kelurahan juga tidak terlepas dari permasalahan yang 

berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan. Hal ini 

terutama berkaitan dengan baik buruknya sumber daya aparatur pemerintah yang 

professional. 

Salah satu kerja birokrasi dapat dilihat dari bagaimana birokrasi Kelurahan 

melaksanakan tugasnya dalam mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi 

masyarakat. Dalam hal ini kantor Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan 

sebagai unsur pelaksana Pemda Kota Cimahi  merupakan lembaga birokrasi yang 

memiliki tugas kewenangan dibidang pelayanan publik antara lain registrasi KTP. 

KTP merupakan suatu hal yang dekat dengan masyarakat dan dapat dikatakan 

pembuatan KTP ini pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakatnya, KTP 

meski kelihatannya sepele tetapi merupakan unsur penting dalam administrasi 

kependudukan. Alasannya adalah karena menyangkut masalah legitimasi 

seseorang dalam eksistensinya sebagai penduduk dalam suatu wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 

23 Tahun 2006 pasal 63 ayat 1 yang berbunyi “penduduk WNI dan orang asing 
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yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin 

atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Dari data yang diperoleh dari kantor 

Kelurahan Utama tata cara pembuatan atau perpanjangan KTP adalah harus 

membawa pengantar RT mengetahui RW setempat yang diajukan ke Kelurahan. 

Persyaratan surat pengantar dari RT mengetahui RW dan pas photo, pengesahan 

dari Kelurahan, pengesahan dari Kecamatan kemudian ke Catatan Sipil (apabila 

Kecamatan mengalami kendala dalam penerbitan KTP). 

Melalui prosedur dan persyaratan seseorang berhak memiliki KTP, namun 

kenyataannya masih banyak yang telah memenuhi syarat, tetapi belum 

mempunyai KTP dari data kependudukan yang diperoleh dari kantor Kelurahan. 

Adapun jumlah perbedaan tersebut, kemungkinan disebabkan oleh 

lambannya aparatur serta berbelit-belitnya proses yang dilalui dalam pengurusan 

KTP tersebut, serta kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat 

mengenai besarnya biaya dalam pengurusan KTP, ataupun kalau biaya dalam 

pembuatan KTP tadi sudah ditetapkan dalam pengumuman Perda, namun dalam 

realisasinya biaya pembuatan KTP sering berbeda dengan apa yang tercantum 

dalam peraturan. Hal ini bisa saja disebabkan karena kesalahan faktor minimnya 

dukungan fasilitas pengadaan atau fasilitas kerja pemerintah.  

Akibat hal-hal tersebut diatas harus diakui secara perlahan-lahan akan 

mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kinerja 

pemerintah. Untuk menghempang hal tersebut, maka pemerintah harus lebih 
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responsive dan akuntabel guna memberikan pelayanan yang prima dan dapat 

memuaskan masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Kelurahan Utama 

Kecamatan Cimahi Selatan bahwa terdapat beberapa permasalahan mengenai 

kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan. Masalah yang 

ditemui saat masyarakat ingin membuat produk dari administrasi kependudukan 

masih banyak masyarakat yang belum paham dengan persyaratan apa saja yang 

harus dibawa. Dapat ditunjukkan dari masih banyaknya masyarakat yang belum 

lengkap membawa persyaratan dalam membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Kurang lengkapnya persyaratan tersebut dikarenakan kurangnya informasi dari 

pihak kecamatan mengenai persyaratkan yang dibutuhkan. Secara tidak langsung 

masalah tersebut akan menghambat proses pembuatan KTP. Sehingga akan 

berpengaruh pada lamanya pembuatan KTP sehingga akan berdampak pada 

kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. 

Meskipun penelitian ini sudah banyak yang meneliti, namun tetap menarik 

untuk diteliti karena masalah tersebut masalah yang berkaitan dengan kebutuhan 

esensial masyarakat dalam hal adminstrasi kependudukan yang merupakan tugas 

pokok Pemerintah; pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Dari uraian di atas, penulis  tertarik untuk mengkaji masalah kepuasan 

yang dihubungkan dengan kualitas pelayanan. Hal ini dapat dituangkan dalam 

bentuk tulisan skripsi yang berjudul : 
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“PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA 

PENDUDUK (KTP) UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN 

MASYARAKAT (Studi Kasus Di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan  

Kota Cimahi)” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan agar dalam penyusunan laporan hasil 

penelitian dapat mengarah pada pokok permasalahan. Di samping itu, perumusan 

masalah merupakan pedoman dari suatu kegiatan penelitian. 

Dari uraian sebelumnya, kemudian penulis mencoba merumuskan masalah 

yang perlu untuk dikaji dan dibahas. Adapun masalah yang kami rumuskan 

adalah: 

1. Bagaimana kinerja aparat di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota 

Cimahi? 

2. Bagaimana kualitas pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) untuk meningkatkan kepuasan masyarakat di Kelurahan Utama 

Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ? 

3. Bagaimana langkah untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Kelurahan 

Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan maka 

peneliti ini bertujuan : 
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1. Untuk mengetahui kinerja aprat Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan 

Kota Cimahi. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan Kartu Tanda 

Penduduk dalam meningkatkan kepuasan pada masyarakat di Kelurahan 

Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. 

3. Untuk mengetahui langkah untuk mengoptimalkan pelayanan publik di 

Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. 

 

 

 

D.   Kegunaan Penelitian 

  1.  Secara Teoritis 

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a.   Sebagai sumbangan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan 

publik dan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dalam kualitas pelayanan 

publik dalam pembuatan  Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk  meningkatkan 

kepuasan masyarakat. 

b.  Dapat dijadikan dasar acuan untuk membangun Ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk  serta dengan adanya 

model yang baru diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan Kartu Tanda 

Penduduk untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yang berdampak pada 

terlaksananya good governance. 

 

  2.  Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara langsung maupun tidak 

langsung dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya : 

a.  Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, 

khususnya bagi lembaga atau instansi pemerintah Kota Cimahi. 

b    Membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh lembaga pemerintah 

(Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan) dalam usaha kualitas pelayanan 

Kartu Tanda Penduduk untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Definisi Operasional 

  Perlu kiranya diberikan definisi secara operasional dalam judul penelitian 

ini, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran serta untuk memperoleh arti dari 

pengertian judul tersebut, yaitu sebagai berikut : 

1. Pelayanan Publik 

Pelayanan Publik (public service) dianggap memiliki kesamaan arti 

dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya 

ketiga istilah tersebut dipergunakan secara dapat ditukarkan dan dianggap tidak 

memiliki perbedaan mendasar. Menurut Moenir (2002 : 28) pelayanan adalah 

proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. 

Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada 2 (dua) jenis, yaitu 

layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif 
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yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi 

massa atau negara.  

Adapun bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan umum harus 

mengandung sendi-sendi : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, 

keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu (Boediono, 2003 

: 68-70). Dengan adanya tata cara pelayanan yang jelas dan terbuka, maka 

masyarakat dalam pengurusan kepentingan dapat dengan mudah mengetahui 

prosedur ataupun tata cara pelayanan yang harus dilalui. Sehingga pelayanan itu 

sendiri akan dapat memuaskan masyarakat. 

 

 

 

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

Kartu Tanda Penduduk (KTP) menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 

2006 adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 

Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

3. Kepuasan Masyarakat  

Menurut Kotler dalam (Boediono. 2003 :45) menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang (pelanggan) setelah membandingkan 

dengan kinerja yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Menurut Kotler 

dalam Boediono. 2003:167) menjelaskan bahwa kepuasan masyarakat adalah 
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tingkat perasaan sekelompok orang setelah membandingkan antara kinerja yang ia 

rasakan atau alami terhadap harapannya. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualiatif. Menurut Djama’an Satori dan Aan Komariah (2009 : 22) 

mengungkapkan bahwa : 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau 

hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu 

barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna 

dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi 

suatu pengembangan konsep teori. 
 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu 

mencari gambaran tentang pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda 

penduduk (KTP) untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, maka dalam 

penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk studi 

kasus. Suharsimi Arikunto (2006 : 142) mengemukakan bahwa “Studi kasus 

adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam 

terhadap organisasi, lembaga atau gejala tertentu”. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

 

1. Observasi 



 

13 
Cyntia Mardiana, 2017 

PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) UNTUK 
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Definisi observasi merujuk pada pendapat Sutrisno Hadi dalam Sugiyono 

(2010:203), “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”. 

Data yang dibutuhkan diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung 

terhadap fenomena dan noumena yang relevan dengan fokus penelitian di situs 

penelitian. Penekanan observasi lebih pada upaya mengungkap makna-makna 

yagn terkandung dari berbagai aktivitas terarah tujuan. Tindakan saat menghadapi 

rintangan dan aktivitas tujuan dari para pegawai Kelurahan Utama Kecamatan 

Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam memainkan perannya disetiap tahapan proses 

kegiatan pemerintahan. Hasil observasi tersebut dimasukkan dan dicatat dalam 

buku catatan yang selanjutnya dilakukan pemilahan sesuai kategori yang ada 

dalam fokus penelitian. 

 

2. Wawancara 

Definisi wawancara merujuk pada pendapat Mardalus (2009:64) sebagai 

berikut: Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-

cakap dan berhadapan muka dengan orang yang didapat memberikan 

keterangan pada si peneliti. 
 

Teknik wawancara secara umum seringkali digunakan oleh peneliti yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif (qualitatif approach). Interview dapat 

digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak mungkin diperoleh lewat 

observasi. Teknik interview ini paling tepat digunakan pada saat peneliti ingin 

mengetahui secara lebih objektif dan terlibat secara langsung mengenai 
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bagaimana pelaksanaan mekanisme pelaksanaan pemerintah kelurahan yang akan 

ditampilkan oleh sumber tatkala melakukan sesuatu aksi tertentu dalam kondisi 

tertentu, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penunjungnya. 

Wawancara secara mendalam ini dimaksudkan untuk menentukan inti sari dari 

penelitian. 

Dalam penentuan informan untuk diwawancarai, peneliti menggunakan 

tehnik purposive sampling, yaitu menyatakan bahwa sampling purposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan  pertimbangan tertentu Sugiyono (2010: 61),  

dengan menggunakan seleksi berdasarkan kriteria tertentu, serta jumlah informan 

yang ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu 

didasarkan pada penguasaan informasi dan data yang diperlukan. Tujuan 

memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan 

satuan sampel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. 

Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah 

diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi dengan 

adanya kesenjangan informasi yang ditemui. 

3. Studi Dokumentasi 

Definisi dokumentasi merujuk pada pendapat Basrowi & Suwandi 

(2008:158) sebagai berikut: “Doukumentasi merupakan suatu cara pengumpulan 

data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan”. 
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 Alasan dipilihnya pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu karena 

penelitian ingin mencari hal-hal mengenai permasalhan baik dari catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagian yang berhubungan dengan 

masalah-masalah yang akan dibahas oleh peneliti untuk memperoleh bahan-bahan 

atau sumber-sumber informasi tentang pelayanan public dalam pembuatan kartu 

tanda penduduk (KTP) untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Sehingga data 

yang diperoleh memang bisa dibuktikan, bukan hanya sebatas pemikiran saja. 

 Jadi secara umum dokumentasi dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian, dokumentasi yang ditemukan dijadikan sebagai 

narasumber. Dengan dokumentasi ini peneliti dapat memperkuat data hasil 

wawancara dan observasi. 

4. Studi Literatur 

Studi Literatur yaitu mempelajari buku-buku dan bahan-bahan yang 

berhubungan dengan masalah yang menjadi kajian dna hubungan dengan objek 

penelitian guna mendapatkan informasi teoritis, studi literature ini digunakan 

untuk memperoleh data empirik yang relevan dengan masalah yang penulis teliti. 

Sementara itu Kartono (1996:33) berpendapat bahwa : 

 Studi Literatur ialah teknik penelitian yang dapat berupa informasi-

informasi data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang 

di dapat dari buku-buku, majalah, naskah-naskah, kisah sejarah, 

dokumentasi-dokumentasi, dan lain-lain. 
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Secara Umum studi literatur untuk mencari bahan yang berhubungan 

dengan masalah yang sedang diteliti yang menjadi kajian dan hubungan dengan 

objek peneliti guna mendapatkan informasi teoritis, studi literatur ini dapat berupa 

informasi data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, majalah, buku-

buku, naskah, sejarah dan sebagainya. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analiss data ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis 

dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan dokumen yang telah 

dilakukan. Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pemikiran Miles 

dan Huberman (1992 : 25) yang pada dasarnya meliputi 3 alur kegiatan setelah 

proses pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Namun, analisis data tidak 

dilakukan secara parsial dan berdiri sendiri tetapi dilakukan secara terus menerus 

dan terintegrasi selama dan setelah proses pengumpulan data dilakukan di lokasi 

penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Analisis data dimulai beriringan dengan proses pengumpulan data 

dilanjutkan dengan pengkajian dan penilaian data dengan tetap memperhatikan 

prinsip keabsahan data, dalam rangka memperoleh data yang benar-benar berguna 

bagi penelitian. Disini data yang telah dikumpulkan direduksi dengan melakukan 

penyederhanaan pengabstrakan, pemilaham dan pemetaan (persamaan dan 

perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan intrergral. 
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Reduksi data ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung hingga 

sampai pada penarikan kesimpulan. 

 

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah 

diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan 

memudahkan untuk memaknainya. Penyajian data dalam penelitian ini disusun 

secara naratif, bentuk label dan gambar, yang dibuat setelah pengumpulan dan 

reduksi data dengan didasarkan pada kontek dan teori yang telah dibangun untuk 

mengungkapkan fenomena dan noumena yang terjadi sesuai dengan fokus 

penelitian. 

 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Verification) 

Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna penjelasan 

yang dilakukan terhadap data yang dianalisis dengan mencari hal-hal yang 

penting. Setelah data dirampung dan disesuaikan dengan fokus masalah 

penelitian, selanjutnya data dianalisis dan diperiksa keabsahannya melalui 

beberapa teknik, sebagaimana yang diuraikan Meleong (2000 : 192-195), yaitu : 

1) Data yang diperoleh disesuaikan dengan data pendukung lainnya untuk 

mengungkapkan permasalahan secara tepat. 

2) Data yang terkumpul setelah dideskripsikan kemudian di diskusikan, di kritik 

atau dibandingkan dengan pendapat lain. 

3) Data yang diperoleh kemudian di fokuskan pada substansi penelitian. 
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Demikian prosedur penelitian dan analisis data yang dilakukan penulis 

dalam melakukan penelitian ini. Melalui tahap-tahap ini diharapkan penelitian 

yang dilakukan memenuhi keabsahan suatu penelitian sesuai kaidah-kaidah yang 

berlaku. 

 

4.  Triangulasi 

Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan 

membandingkan data yang diperoleh dari suatu sumber ke sumber yang lainnya 

pada saat yang berbeda, atau membangkan data yang diperoleh dari suatu sumber 

ke sumber lainnya dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk 

mengecek atau membandingkan data penelitian yang dikumpulkan. Sugiyono 

(2010 : 273) mengemukakan bahwa: “Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu”. 

 

I. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlangsung atau berlokasi di Kelurahan Utama Kecamatan 

Cimahi Selatan Kota Cimahi. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah temat 

beradanya subjek penelitian yang akan diteliti sehingga penulis yakin akan 

mendapatkan hasil penelitian maksimal. 
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2. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Aparat 

Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, operator penerbitan KTP 

Kecamatan, dan masyarakat Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota 

Cimahi. 

 


