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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang 

sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi 

memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, 

mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan 

lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi 

publik (public reform) yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 

1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan 

kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Di Indonesia, 

upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan 

oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang 

Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. 

Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana 

Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah 

terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 

1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur 

Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah 

diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  
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Jika dipandang dalam konteks Negara Indonesia, penggunaan istilah 

pelayanan publik (public service) dianggap memiliki kesamaan arti dengan 

istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya  istilah 

tersebut dipergunakan secara interchangeable, dan dianggap tidak memiliki 

perbedaan mendasar. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan 

sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 

tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini 

telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan 

masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang 

dialami oleh masyarakat.  Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa 

yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk 

mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. 

Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol 

terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.  

Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan diatas, jika dikaitkan 

dengan birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih 

profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif 

dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti 
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meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif 

menentukan masa depannya sendiri.
1
 

Dalam hal ini juga jika ditinjau dari sisi konstitusi Negara Indonesia 

(Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun 1945) yang 

mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan 

penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan 

oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor 

pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan 

kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu 

pelayanan. 

Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau organisasi 

yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah 

proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur 

kekuasaan suatu negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah yang 

menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan 

kepentingan umum, yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara yang 

harus mempunyai wewenang. Seiring dengan perkembangan, fungsi 

pemerintahan ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah hanya membuat 

dan mempertahankan hukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya 

melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan 

                                                             
1Atira, 2009,“Pegawai Negeri Sipil”,http”/// Pengertian.Pegawai, Negeri Sipil. PNS%29.htm. (1 

Desember 2010). 
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kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (public sevice). 

Perubahan paradigma pemerintahan dari penguasa menjadi pelayanan, pada 

dasarnya pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik kepada masyarakat.
2
 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah 

itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan 

efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. 

Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat 

baik secara Iangsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu 

dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. 

Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang di 

selenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta. 

Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat 

mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur 

pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. 

Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan 

pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai 

mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan 

pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada 

masyarakat.
3
 

Sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan 

publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah 

                                                             
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula 

berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang 

berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, 

tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik 

selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang 

akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang 

pelayanan publik.
4
 

Dalam konteks pelayanan publik di daerah khusunya sudah barang 

tentu kita mengetahui yang menjalankan dari roda pemerintahan di suatu 

daerah tersebut adalah para pegawai negeri sipil yang telah diberi 

kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan suatu roda 

pemerintahan. 

Secara realitas yang terjadi dalam korelasi dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di daerah tidak terlepas dari para pelaku birokrasi 

dalam hal ini yakni pegawai negeri sipil dan pejabat daerah. Sehingga pada 

saat terjadinya penurunan suatu peningkata kesejahteraan masyarakat perlu 

dipertanyakan para pelaku (pelaksana) birokrasi pemerintahan khusunya 

pegawai negeri sipil yang kita ketahui bersama berkecimpung secara 

langsung dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di suatu 

daerah.  

Jumlah PNSD Kabupaten Nunukan pada tahun 2001 berjumlah 1167 

orang. Maka jika dilihat dari rasio perbandingan beban kerja untuk Daerah 

                                                             
4 Yosa,2010, “ Pelayanan Publik, Good Governance & AAUPB Dalam Diskresi”, http://itjen-

depdagri.go.id/index.php.pilih,news&mod.yes&aksi.lihat&id. (30 November 2010) 

 

http://itjen-depdagri.go.id/index.php.pilih,news&mod.yes&aksi.lihat&id
http://itjen-depdagri.go.id/index.php.pilih,news&mod.yes&aksi.lihat&id
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Kabupaten Nunukan belumlah sesuai. Sehingga secara berkala diadakan 

penerimaan CPNSD guna memenuhi kekurangan tenaga pelaksana tersebut, 

baik untuk strukstural, maupun untuk fungsional.
5
 

Sampai dengan tahun 2005 jumlah PNSD Kabupaten Nunukan 

sebanyak 2008 orang dengan klasifikasi Gol I 41 orang, Gol II 818 orang, Gol 

III961 orang, Gol IV 188 orang, atau mengalami  pertambahan sebesar 58, 12 

%.
6
 

Sementara itu jumlah struktural yang ada sesuai dengan PP Nomor 84 

Tahun 2000, terdapat 619 jabatan struktural. Dari 619 jabatan struktural 

tersebut, sampai dengan tahun 2005 baru 335 jabatan struktural yang terisi, 

sehingga dengan demikian masih terdapat 284 jabatan struktural yang belum 

terisi.
7
 

Pengisian jabatan struktural ini juga berkaitan dengan telah 

terpenuhinya masa pangkat dan jenjang dasar pendidikan kepegawaian bagi 

PNSD tersebut. Perlu juga saya sampaikan bahwa pada tahun 2001 hingga 

2005 telah dilaksanakan peningkatan sember daya aparatur pemerintahan 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan Penjenjangan Struktural/Kedinasan Formal sebanyak 152 

Orang dengan klasifikasi ADUM/DIKLAT PIM atau DIKLAT PIM IV 

sebanyak 80 orang, SPAMA/DIKLAT PIM III sebanyak 65 orang dan 

SPAME/DIKLAT PIM II sebanyak 21 orang. 

b. Pendidikan Teknis dan Fungsional sebanyak 608 Orang. 

                                                             
5 MEMORI BUPATI NUNUKAN 2001-2006 
6 Ibid Hal 21. 
7 Ibid Hal 22. 
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c. Tugas Belajar 41 Orang terdiri dari 39 Orang Pendidikan S2, 2 Orang 

Pendidikan Dokter Spesialis. 

d. Pendidikan Ikatan Dinas dari berbagai tingkatan sebanyak 29 orang. 

Dari hal-hal diatas ini jelas terlihat adanya perkembangan yang pesat 

di bidang Kepegawaian dalam rangka mendukung jalanya roda pemerintahan 

di Kabupaten Nunukan. Untuk menunjang pelaksanaan Diklat di Kabupaten 

Nunukan, saat ini telah difungsikan gedung Diklat lengkap dengan fasilitas 

asrama untuk akomodasi peserta diklat.
8
 

Pentingnya dalam penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui secara 

mendalam tentang kinerja pegawai negeri sipil sebagai pelaku birokrasi 

dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di 

Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Sehingga peneliti 

berkeinginan untuk meneliti dengan judul  

ANALISIS PELAKSANAAN KINERJA PEGAWAI NEGERI 

SIPIL SEBAGAI PUBLIC SERVICES DALAM MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI DI BAGIAN KESRA 

KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2010-2011) 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

                                                             
8 Ibid Hal 23. 
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1. Bagimanakah pelaksanaan kinerja Pegawai Negeri Sipil Bagian Kesra 

Kabupaten Nunukan sebagai Publik Services dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan? 

2. Faktor-faktor penghambat apa sajakah yang dihadapi oleh Pegawai 

Negeri Sipil Bagian Kesra Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan? 

 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian  

1) Maksud Penelitian  

Bedasarkan paparan dalam latar belakang yang terterah di atas adapun 

maksud dalam penelitian ini yakni adalah untuk menggambarkan 

pelaksanaan kinerja pegawai negeri sipil sebagai public services dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan. 

2) Tujuan Penelitian  

a) Untuk mengetahui pelaksanaan kinerja Pegawai Negeri Sipil 

Bagian Kesra Kabupaten Nunukan sebagai Publik Services dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Nunukan.  

b) Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh 

Pegawai Negeri Sipil Bagian Kesra Kabupaten Nunukan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan. 

 

 



9 

 

 
 

D. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat 

kepada beberapa lembaga, masyarakat dan diri penulis pada khusunya 

yakni:  

a. Kegunaan Teoritis 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada 

Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya Bagian Kesejahteraan 

Rakyat (KESRA), dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai 

pulic services untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat secara 

universal. 

2. Bagi Masyarakat  

Agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas, pelaksanaan 

Public Services yang dilakukan oleh Bagian Kesra Kabupaten 

Nunukan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3. Bagi Penulis 

Agar dapat mengetahui lebih mendalam dari pelaksanaan fungsi 

pegawai negeri sipil sebagai sebuah organ di dalam pemerintahan 

dalam menjalankan tugas sebagai public services. 

b. Kegunaan Praktis  

a. Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan dalam upaya mengambil langkah-langkah perbaikan 

dan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil yang berada di 
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Kabupaten Nunukan yang dalam hal ini berfungsi  sebagai public 

services. 

b. Dalam penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan dalam 

perkembangan ilmu sosial kemasyarakat dan ilmu pemerintahan 

khususnya yang mempunyai relevansi dengan pegawai negeri sipil 

sebagai public services untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

E. Definisi Konseptual  

Definisi konseptual adalah abtraksi mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, 

keadaan, kelompok atau individu tertentu.
9
 Definisi mengenai konseptual 

yang ada dengan memperhatikan tema (objek) penelitian, maka dapat 

ditemukan beberapa konsep yang perlu didefinisikan dengan tujuan agar 

peneliti dan pembaca memiliki persepsi atau pemahaman yang mana. 

Maka peneliti memberikan definisi konseptual sebagai berikut 

diantaranya: 

1. Pengertian Pegawai Negeri  

Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan khususnya 

dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pegawai 

Negeri Sipil yang mana termaktup dalam pasal 1 ayat (1) yang 

berbunyi “Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik 

                                                             
9 Singarimbun, Masri dan Soyan Efendi, Metode Penelitian Survai, Jakarta LP3ES,1998. Hal.34. 
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Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh  

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
10

  

2. Public Services 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian 

pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu 

menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan 

pengertian services dalam (Oxford 2000) didefinisikan sebagai “a 

system that provides something that the public needs, organized by the 

government or a private company”. Oleh karenanya, pelayanan 

berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat.  

Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris 

(public), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti 

dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara. Public 

dalam pengertian umum atau masyarakat dapat kita temukan dalam 

istilah public offering (penawaran umum), public ownership (milik 

umum), dan public utility (perusahaan umum), public relations 

(hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public 

interest (kepentingan umum).  

                                                             
10 Baca Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil (Pasal 1 ayat (1)). 
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Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah 

public authorities (otoritas negara), public building (bangunan negara), 

public revenue (penerimaan negara) dan  public sector (sektor negara). 

Dalam hal ini, pelayanan publik merujukkan istilah publik lebih dekat 

pada pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian  

publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama 

dan sebangun dengan pengertian masyarakat.
11

  

3. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan mengapa negara ini 

terbentuk. Kesejahteraan masyarakat akan berimbas pada politik, 

hukum, ekonomi, dan sebagainya. Kesejahteraan masyarakat bisa 

diartikan sebagai pilar utama dalam bangunan yang bernama negara. 

Tanpa kesejahteraan masyarakat sebuah negara akan jalan di tempat
12

. 

Kesejahteraan masyarakat atau juga dikenal dengan 

kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya segala 

bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti 

makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan 

kesehatan.
13

 

Seperti yang diungkapkan oleh Arthur Dunham, 

mengemukakan kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang usaha 

                                                             
11Yogi,2009,“Standar Pelayanan Publik Di 

Daerah”,http://www.scribd.com/doc/16207254/standar-pelayanan-publik. ( 28 November 2010). 

 
12

Anneahira,2010, “Kesejahteraan-Masyarakat”, http://www.anneahira.com/kesejahteraan-

masyarakat.html (28 Desember 2010). 
13 Ibid. 

http://www.anneahira.com/10-negara-asean.htm
http://www.anneahira.com/kasus-hukum.htm
http://www.anneahira.com/kesejahteraan-masyarakat.html%20(28
http://www.anneahira.com/kesejahteraan-masyarakat.html%20(28
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manusia, dimana di dalamnya terdapat berbagai macam badan atau 

usaha sosial yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan sosial pada 

bidang-bidang kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian 

sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-

hubungan sosial 
14

. 

Menurut UU No.6 Thn 1974 kesejahteraan sosial atau 

kesejahteraan masyarakat yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan 

sosial, material maupun spritual yang diliputi rasa keselamatan, 

kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan 

setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi 

diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak 

atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.
15

 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah definisi yang didasarkan atas 

sifat-sifat hal yang didefinisikan dapat diamati. Secara tidak langsung 

definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang 

                                                             
14 Rudiamir,2009, “Pengertian Kesejahteraan Sosial “,http://. blogspot.com/2009/01/pengertian-

generasi-muda.html (28 Desember 2010) 

 
15Edi  Suharto, 2009, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”, PT. Rafika Aditama, 

Bandung. 
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cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu 

variabel.
16

 

Dengan demikian definisi operasional merupakan penetapan 

dari indikator-indikator yang akan di pelajari dan di analisa, sehingga 

nantinya dapat diperoleh gambaran yang jelas, diantaranya sebagai 

berikut: 

Upaya yang diberikan Pegawai Negeri Sipil Bagian 

Kesejahteraan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kabupaten 

Nunukan. 

- Rencana yang dilakukan oleh bagian Kesejahteraan 

Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kesejahteraan 

Kabupaten Nunukan 

- Implementasi dari Bagian Kesejahteraan Kabupaten 

Nunukan dalam meningkatkan kesejahteraan Kabupaten 

Nunukan 

- Program unggulan Bagian Kesejahteraan Kabupaten 

Nunukan dalam meningkatkan kesejahteraan Kabupaten 

Nunukan. 

 

 

 

 

                                                             
16 Tim dosen bahasa Indonesia UMM, 2003, “Bahasa Indonesia Untuk Karangan Ilmiah”, UMM 

Press, Malang, Hal 207. 
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G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapaun dalam penelitian ini 

penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan alasan agar 

dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti. 

 “Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk 

membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki”.
17

 

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa metode 

deskriptif menuju kepada suatu pemecahyan masalah atau gejala yang 

akan dihadapi maupun berlangsung tetapi masih dirasakan atau masih 

dapat terjadi dimasa yang akan datang. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan induktif yakni berangkat dari fakta-fakta dalam menemukan 

kebenaran dalam suatu penelitian.  

Analisi induktif digunakan karena beberapa alasan, yaitu: 

1. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda 

sebagaimana terdapat dalam data. 

                                                             
17 Nazir, Moh, 2005, “Metode Penelitian,Hal.63. 
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2. Analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-

responden menjadi eksplisit. 

3. Analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan 

dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya 

pengalihan kepada suatu latar yang lain. 

4. Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang 

mempertajam hubungan-hubungan. 

5. Analisis demi8kian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara 

eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa metodde penelitian dskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif 

merupakan suatu metode dengan menggambarkan dan melukiskan 

keadaaan obyek penelitian yang ada dilapangan pada saat ini secara 

nyata dan sistematis terhadap fakta-fakta yang tampak secara khusus 

sehingga dapat ditarik gambaran secara umum tanpa 

membandingkannya dengan variable lainnya.
18

 

2. Sumber  Data 

Dalam penelitian ini adapun jenis data yang digunakan peneliti 

demi kesempurnaan penelitian ini adalah: 

a. Data Primer  

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dan penelitian 

hasil wawancara yang dilakukan  peneliti yaitu  dengan cara bertanya 

                                                             
18 Moloeng, Lexy J, 2005, “Metode Kualititif”, Bandung, Hal.10. 
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secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil khususnya Bagian Kesra 

Kabupaten Nunukan.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan study kepustakaan 

serta mengumpulkan beberapa keterangan atau fakta secara langsung 

melalui referensi buku-buku, perundang-undangan, surat kabar, hasil 

penelitian, jurnal-jurnal, artikel, internet, bahan kuliah dan bahan-bahan 

lainnya yang mempunyai relevansi konkret dengan objek penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut:   

a. Observasi  

Yaitu suatu usaha untuk memperoleh data dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap pelaksanaan kinerja Pegawai Negeri Sipil 

khususnya Bagian Kesra Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan. 

b. Wawancara atau Interview 

Yaitu melakukan wawancara langsung kepada responden yang 

mana dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil Bagian Kesra Kabupaten 

Nunukan dan Masyarakat Kabupaten Nunukan. 

c. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan penelusuran 

terhadap dokumen berupa arsip dari Kantor Kesra Kabupaten 
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Nunukan khusunya yang mengenai program-program kerja yang 

dilakukan  oleh  Kesra dalam meningkatkan kesejahteraan 

Masyarakat Kabupaten Nunukan. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang nantinya akan dapat memberikan 

informasi dalam penelitian ini adalah merupakan orang-orang yang 

mempunyai pengaruh pada Bagian KESRA kabupaten Nunukan. Maka 

dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Kepala 

Bagian (KABAG) dan seluruh Kepala Sub Bagian (KASUBAG) Kesra 

Kepala Skretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Nunukan  serta seluruh 

Kepala Subagian (KASUBAG) yang ada. 

5. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan pada kantor Kesra Kabupaten Nunukan 

didasarkan pada, tampak secara riil di Kabupaten Nunukan yang mana 

masyarakat Kabupaten Nunukan masih jauh dari kesejahteraan, hal ini 

dapat dilihat dengan semakin bertambahnya angka pengangguran dan 

rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kurangnya 

lapangan pekerjaan yang tersedia. 

6.  Teknik Analisa Data 

Pada tahapan ini data dan dokumen-dokumen yang berhasil 

didapatkan yang kemudian akan dianalisis serta disusun secara 

berurutan (sistematis) sehingga dari data yang diperoleh dan akan 

dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan cara 
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menggambarkan hasil dari pada studi lapangan, hasil dokumentasi dan 

hasil pustaka, kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisa untuk 

menjawab dari permasalahan. Penelitian kualitatif berkaitan dengan 

pengumpulan data untuk memberikan penegasan suatu konsep serta 

gejala-gejala dengan menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan 

objek dari penielitian.   

 


