
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur 

Nomor 11 Tahun 2005, bahwa  kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggaran 

utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai 

dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan 

demokratis merupakan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.1 

 Lebih jauh dari itu, pada pelaksanaan otonomi daerah, secara empiris 

juga membawa perubahan dan inovasi dari sistem penyelenggaraan pemerintahan  

desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang berfungsi sebagai 

pengayom, pembina, pelayan, penggerak partisipasi masyarakat dan sub sistem 

dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Desa menjadi satu kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah 

kabupaten.2 

                                                        
1 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik 
2 Departemen dalam Negeri. 2001. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi 
Daerah, Sekretariat Jendral Depnagri, Jakarta. Hlm:4 
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Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa 

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. 

Dalam wujudnya pemerintah desa tidak lagi merupakan level administrasi 

terendah, sistem administrasi yang dikembangkan dalam pemerintahan desa 

adalah layanan administrasi yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, hal ini 

untuk menciptakan layanan yang cepat dan efisien. Kebutuhan ini merupakan 

kepentingan umum yaitu suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang 

banyak atau masyarakat yang disesuaikan dengan norma dan aturan yang 

kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan (hajat) hidup orang 

banyak/masyarakat setempat.3  

Oleh sebab itu layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum merupakan hak dari 

masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang 

dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah desa 

agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan 

transparan. 

Dalam realita ternyata telah memberikan gambaran yang lain tentang 

proses pelayanan masyarakat bila dikaitkan dengan masalah yang sesungguhnya 

proses pelayanan dalam memberikan legalitas pelayanan (stempel) dari kepala 

desa sendiri, namun pada kenyataanya perpanjangan birokrasi masih berjalan 

hingga kini yang pada akhirnya banyak membebani masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan khususnya masalah tuntutan administrasi. 

                                                        
3 Moenir. 2001. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesi. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm:10 
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Fakta membuktikan bahwa masyarakat desa, apapun kelompok bahkan 

individu-individu sekalipun memerlukan layanan dan harus disadari bahwa 

banyak sisi kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan fungsi layanan yang 

diemban oleh pemerintah desa, mulai dari Kartu Susunan Keluarga (KSK), Surat 

Kenal Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan penyediaan berbagai fasilitas 

umum lainnya. Sebenarnya timbulnya layanan umum tidak terlepas dari 

kepentingan umum yaitu himpunan dari kepentingan pribadi yang telah 

disublimasikan dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat dalam rangka 

menuju terpenuhinya kebutuhan mereka.4   

Layanan publik itu sendiri bukanlah sasaran suatu kegiatan, melainkan 

merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. 

Untuk itulah maka kualitas dan kuantitas layanan publik itu harus ditingkatkan 

dengan menekankan pada reliability yaitu kepercayaan yang harus dijaga dengan 

jalan memberikan layanan yang terbaik. Validity  diartikan dengan 

menginformasikan segala keterangan, penjelasan serta tindakan secara benar 

dalam waktu yang tepat sesuai jadwal yang ditentukan. Responsibilitas 

ditunjukkan dengan memberikan layanan yang penuh tanggung jawab, kemudian 

assurance dilaksanakan dengan jaminan kepuasan layanan yang optimal dan 

melaksanakan kewajibannya dengan kesungguhan hati dan emphaty  yaitu 

kemampuan menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain berdasar 

maksud dan tujuannya serta situasi pada saat itu. Kualitas layanan ini terus 

                                                        
4 Ibid.Hlm:6 
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diupayakan untuk ditingkatkan dengan memperkecil gap antara masyarakat yang 

dilayani dengan prestasi yang dihasilkan oleh pemerintah. 

Fakta di atas menjelaskan bahwa kualitas dan kuantitas layanan publik 

itu memang harus ditingkatkan, namun dalam realita mengungkapkan lain, artinya 

terlalu banyaknya tugas struktural dari kecamatan yang diberikan oleh aparat desa 

sehingga tugas dan proses pelayanan menjadi terhambat yang pada akhirnya 

aparat memiliki tugas ganda, artinya tidak hanya fokus pada pelayanan 

masyarakat tapi juga tugas yang diberikan oleh kecamatan.  

Secara empiris dalam organisasi pemerintah desa ini meliputi Kepala 

desa dan para pembantu-pembantunya (Perangkat desa), tetapi dalam proses 

pembinaan dan penyelenggaraan layanan publik di desa yang langsung 

berhubungan dengan masyarakat adalah para perangkat desa, khususnya kepala 

desa yang memiliki kewenangan dalam mengelolah desa. Sebagai unsur terdepan 

dalam layanan publik akhirnya menempatkan posisi perangkat desa sebagai 

komponen yang menentukan disamping komponen lain (modal dan prosedur). 

Realita yang terjadi adalah, bahwa perangkat desa yang terikat secara 

struktural, yang mana pihak kecamatan melakukan pembinaan langsung yang 

sebenarnya dilakukan oleh kepala desa. Fenomena ini terkesan bahwa kepala desa 

tidak mempunyai potensi dan legalitas dalam hal pembinaan terhadap aparat desa.  

Belum lagi hak masyarakat atau perorangan untuk memperoleh layanan 

dari aparatur pemerintah desa terasa belum dapat memenuhi harapan semua pihak. 

Di sana sini masih ditemui  kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering 

merugikan masyarakat yang menerima layanan. Fakta empiris yang terjadi dalam 
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proses pembuatan Kartu Kenal Lahir (KKL). Dari sisi ketepatan waktu 

pemrosesan terjadi keterlambatan yang semestinya hanya memerlukan 1(satu) hari 

tetapi baru selesai dalam waktu 1(satu) minggu, dengan dalih prosedur pembuatan 

KKL melibatkan Kantor Catatan Sipil yang sehari-hari cukup sibuk. Dalam hal 

pembiayaan juga terjadi ketidakjelasan masalah  administrasi, artinya banyaknya 

biaya yang harus dikeluarkan tergantung pihak pelayanan di desa (perpanjangan 

birokrasi). Disamping itu pejabat yang menangani yaitu Kepala Urusan 

Pemerintahan sering tidak ada ditempat dengan alasan, salah satunya untuk 

memenuhi tugas dari kecamatan, sehingga masyarakat harus menunggu.   

Dari sini nampak bahwa perilaku aparatur desa dalam layanan 

masyarakat cenderung untuk memperlambat proses penyelesaian layanan, mencari 

berbagai dalih seperti kekurang lengkapan dokumen pendukung dan 

keterlambatan pengajuan permohonan, beralasan sedang sibuk melaksanakan 

tugas lain, sulit untuk dihubungi, berdalih dengan menggunakan kata-kata 

“sedang diproses”. Lebih jauh seperangkat desa cenderung untuk mengutamakan 

kepentingan sendiri dengan menempatkan dirinya sebagai majikan dari pada 

pelayan masyarakat, hal ini nampak pada sikap mempertahankan status quo pola 

layanan masyarakat yang menunggu dari pada menjemput dengan dalih “siapa 

yang butuh, maka masyarakat harus meminta”, serta pendekatan kekuasaan.  

Pendekatan kekuasaan ini berakibat dalam proses  layanan yang terjadi 

adalah masyarakatlah yang datang dengan  bersopan santun kepada aparatur, 

sedangkan aparatur pemerintah desa malah bersikap sebaliknya. Disamping itu 

juga terjadi praktek pemusatan kekuasaan yang pada akhirnya memunculkan 
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sikap untuk selalu meminta petunjuk pada atasan, hal ini secara empiris nampak 

pada pola layanan yang selalu menunggu atasan dari pada mengembangkan 

kemampuan dirinya. Kenyataan seperti itulah pada akhirnya menimbulkan kesan 

yang berkembang selama ini di masyarakat dengan konotasi bahwa layanan 

umum atau public service  yang diberikan oleh aparatur desa cenderung kurang 

memuaskan dan bahkan dianggap kurang berkualitas. Padahal betapapun mulia 

rumusan, tujuan, tugas dan pengabdian pemerintah, citra pemerintah lebih banyak 

ditentukan oleh perilaku dan tindakan para pelakunya. 

Sebagai gambaran yang telah diamati, bahwa tindakan layanan publik di  

Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, perlu ditingkatkan lagi, 

khususnya terkait dengan otonomi desa. Di samping itu karakterisitik masyarakat  

Desa Tumpang sesungguhnya memiliki potensi dalam beradaptasi di masyarakat 

desa, baik sisi budaya, teknologi dan perubahan sosial, kesemuanya merupakan 

rangkaian dari pola yang terstruktur dalam proses interaksi antara perangkat desa 

dengan warga masyarakat. Rasa tidak puas oleh masyarakat desa terhadap layanan 

yang diberikan oleh pemerintah desa telah disadari oleh masyarakat, namun 

masyarakat desa tidak berani untuk mengkritik bahkan melawan aparatur desa. 

 Dari uraian di atas, menarik penulis untuk meneliti tentang “persepsi 

masyarakat dan aparat desa terhadap pelayanan publik (Studi kasus  di Desa 

Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang). 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut permasalahan yang akan 

diteliti adalah: 

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat dan aparat desa terhadap pelayanan 

publik di Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ? 

2. Bagaimana realita pelayanan publik di Desa Tumpang Kecamatan 

Tumpang Kabupaten Malang? 

3. Apa yang menjadi kendala dan penunjang pemerintah desa dalam 

memberikan pelayanan publik di Desa Tumpang Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses layanan 

publik di  Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Tujuan umum 

secara operasional dijabarkan kedalam tujuan khusus sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui  dan mendeskripsikan persepsi masyarakat dan aparat 

desa terhadap peyanan publik di Desa Tumpang Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan realita pelayanan publik di Desa 

Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor kendala dan penunjang 

pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik di Desa Tumpang 

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari suatu panelitian pada umumnya sangat diharapkan dapat 

mempunyai kegunaan dan manfaat yang besar baik bagi penulis maupun orang 

lain yang membacanya. Dengan demikian, manfaat yang diharapkan adalah:   

1. Secara Akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah, 

memperdalam wawasan dan mengembangakan pengetahuan bagi 

mahasiswa ilmu pemeritahan pada khususnya, dan sebagai pembelajaran 

bagi peneliti dan menganalisis masalah secara ilmiah. Mendapatkan 

jawaban dari masalah yang ada dalam proses mewujudkan  pelayanan 

publik publik. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan kontribusi yang 

positif di lembaga pemeintahan desa, khususnya masalah pelayanan 

publik, dan sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi peneliti berikutnya 

yang berkaitan dengan masalah ini. 

E. Defenisi Konseptual  

Dengan mengacu pada judul “ persepsi aparat dan masyarakat desa tentang 

model peyanan publik publik (Studi kasus  di Desa Tumpang Kecamatan 

Tumpang Kabupaten Malang)”, maka dijelaskan secara rinci adalah sebagai 

berikut: 
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1. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Di samping itu juga bisa diartikan suatu proses 

tentang petunjuk-petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa 

lampau yang relevan diorganisasikan. Dalam hal ini bahwa persepsi 

adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola 

stimulus dalam lingkungan atau proses pemberian arti terhadap 

lingkungan oleh seorang individu.5 

2. Masyarakat Desa adalah masyarakat yang memiliki hubungan yang 

lebih erat dan lebih mendalam dibandingkan masyarakat kota. Biasanya 

mereka hidup berkelompok dan mayoritas bermata pencaharian petani. 

Pekerjaan di luar pertanian hanya sekedar sampingan, meskipun ada 

pula sebagian kecil yang berstatus pegawai negeri. 

4. Aparat Desa adalah sebagai kelompok kecil di masyarakat yang 

mempunyai keunggulan organisasi yang dapat mengganti kelompok  

lain yang kurang terorganisir. Kelompok ini mendapat posisi di 

masyarakat tidak hanya keunggulan dalam berorganisasi tetapi juga 

karena karakteristik individunya yang dihargai masyarakat.6 

5. Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan.7 

                                                        
5 Rahkmat, J. (1996 ). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Karya. Hlm:51 
6 Azwar, Saifudin. 2002. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Edisi Ke 2, Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar 
7 Moenir. 2001. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesi. Jakarta : Bumi Aksara 
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F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat dilihat 

melalui indikasi dengan indikator yang ada. Indikator tentang  persepsi aparat dan 

masyarakat desa tentang model peyanan publik, terkait dengan apa yang harus 

dilakukan oleh pihak-pihak apartur desa  adalah sebagai berikut: 

1. Persepsi masyarakat dan aparat desa terhadap peyanan publik di Desa 

Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang: 

a. Kecepatan dalam memberikan layanan.  

b. Kemudahan pelayanan.  

c. Perhatian dalam memberikan layanan. 

2. Realita pelayanan publik di Desa Tumpang Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang. 

3. Faktor kendala dan penunjang aparat desa terhadap peyanan publik di Desa 

Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang: 

b. Faktor kendala dalam pelayanan 

c. Faktor pendukung  dalam pelayanan 

G. Metode Penelitian 

 Metode secara umum berisi cara atau langkah-langkah praktis yang 

ditempuh oleh peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Pada 

bagian ini dipaparkan jenis penelitian, lokasi penelitian subyek penelitian sumber 

data teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, sehingga hasil penelitian 

dapat diperoleh secara jelas. 
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1. Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif yang berusaha memberikan gambaran sekaligus menerangkan 

fenomena-fenomena yang ada sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dari keadaan yang ada di masyarakat pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya sesuai dengan permasalahan 

penelitian. 

Berkaitan dengan judul penelitian, yang termasuk dalam gejala-gejala 

sosial yang ada bersifat deskiptif kualitatif, sehingga penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang persepsi aparat 

desa secara alami. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada  Desa Tumpang Kecamatan 

Tumpang Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi objek penelitian ini didasarkan 

pada pertimbangan bahwa dalam fungsi struktur pemerintahan  Desa Tumpang 

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang bagian pelayanan diperlukan perubahan 

kinerja dalam memberikan pelayanan, baik proses pelayanan maupun 

profesionalitas pelayanan. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek merupakan sumber data dalam suatu penelitian. Dalam hal ini yang 

menjadi sumber data dalam penelitian adalah perangkat desa yang terdiri dari: 

1. Kepala Desa,  

2. Sekretaris Desa,  
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3. Seksi Pemerintah,  

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan.  

5. Ketua lembaga pemberdayaan  masyarakat.  

6. Masyarakat/Tokoh-tokoh masyarakat.   

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Sumber data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 

narasumber penelitian. Dalam hal ini sumber datanya adalah orang-orang 

yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data atau 

informan yang dapat memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan 

sebagai data penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Dalam memperoleh data primer, penulis sengaja menentukan orang-orang 

yang memberikan informasi dan dengan pertimbangan narasumber yang 

dipilih tersebut berkualitas dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. 

Data primer juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan data sekunder. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, 

Buletin-buletin, data dari dokumen, informasi lain, serta laporan yang terkait 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Interview (wawancara) 

Metode interview (wawancara) adalah suatu cara untuk mendapatkan data 

dengan mengandalkan hubungan secara lisan atau tanya jawab yang tidak 
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beraturan. Interview dalam mengumpulkan data ini bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan yang dikumpulkan melalui sumber data yang tersedia, 

yang dapat diartikan tanyajawab lisan antara dua orang atau lebih seeara langsung, 

Dalam, kaitannya dengan teknik wawancara adalah percakapan secara maksud 

tertentu antara dua orang atau lebih yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan 

yang diwawancarai akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut secara 

detail menurutnya. 

Jenis wawancara yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan instrumen 

wawancara. 

b. Teknik Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengunakan kegiatan 

pengamatan, tanya jawab/wawancara dan pencatatan secara sistematis yang 

langsung terhadap gejala-gejala dan peristiwa yang di teliti. Data yang diperoleh 

adalah dari metode observasi data tentang fasilitas-fasilitas pembangunan di 

berbagai sektor. 

c. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui arsip, 

buku-buku, buletin, pendapat/delik, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian yang diambil. Data yang di dapat dari hasil penelitian melalui 

dokumen ini adalah data pelengkap dan cara pencatatan dan pengutipan dan 

dokumen-dokumen, arsip, buletin dan sumber-sumber lainnya untuk melengkapi 

data yang diperoleh langsung dari responden. 
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6. Teknik Analisis Data 
 

   Untuk menganalisis data yang diperoleh dari data primer maupun data 

sekunder metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Dimana 

data-data yang dihimpun, baik primer maupun skunder disusun, dianalisis dan 

diinterpretasikan kemudian ditarik suatu kesimpulan logis secara induktif sebagai 

hasil penelitian. Prinsip validitas, objektivitas, dan reliabilitas temuan akan 

dilakukan melalui cara pengkategorian data dengan sistem pencatatan yang 

relevan dan melakukan pengecekan atas data yang telah dikumpulkan dengan 

teknik triangulasi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap sumber lainnya.8  

 Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

pengorganisasian ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga 

dapat ditemukan tema yang dirumuskan. Data yang terkumpul terdiri dari catatan 

lapangan, interview, gambar, foto dan dokumen berupa laporan, biografi, artikel, 

kemudian direduksi dan diolah untuk memperoleh kesimpulan informasi tersebut. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber yang kemudian dilakukan reduksi data (menformulasikan teori 

ke dalam seperangkat konsep) yang dilakukan dengan membuat rangkuman inti 

dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data dianalisis secara normatif 

melalui studi literatur dan hasil analisis bersifat kualitatif dalam bentuk deskripsi 

atau uraian. 9  

                                                        
8 Moleong, Lexy J. 2001. Metode penelitian Kuatitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
9 Ibid 



15 
 

 
 

Oleh karenanya  dengan menerapkan metode analisa yang lazim 

digunakan dalam penelitian lapangan. Peneliti berpedoman pada tahapan 

penelitian, bahwa: 

1. Analisis data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-menjalin 

dengan proses  pengamatan. 

2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan 

gejala sosial yang diamati, dan menemukan penyimpangan-

penyimpangan pola-pola tindakan atau norma sosial tersebut. 

3. Membentuk taksonomi tindakan berkenaan dengan gejala sosial yang 

diamati.  

4. Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoritis, berkenaan dengan 

hubungan antar kategori yang dikembangkan atau dihasilkan dari 

penyusunan taksonomi tersebut diatas. 

5. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang 

berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara. 

6. Mengevaluasi proposisi teoritis untuk menghasilkan kesimpulan. 

7. Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan 

upaya: (a) mengembangkan intersubyektif melalui diskusi, (b) menjaga 

kepekaan sosial dan kesadaran sebagai peneliti.10 

 Di samping itu, untuk menambah bobot validitas dan otentisitas sumber 

data, peneliti akan menggunakan strategi internal, yakni; (a) melakukan kritik 

ekstern untuk menentukan otentisitas sumber data, (2) melakukan kritik intern 

                                                        
10 Moleong. 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria. 
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untuk menentukan kredibilitas informasi. Selanjutnya, proses analisis data baik 

ketika mengumpulkan data maupun setelah selesai pengumpulan dimulai dengan: 

1. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, dibaca dan ditelaah 

dengan seksama untuk dijadikan acuhan berfikir serta mencari solusi 

yang tepat, dan pada penelitian lebih lanjut diharapkan menghasilkan 

hasil data yang valid. 

2. Data yang telah terkumpul, direduksi sehingga tersusun secara 

sistematis, dan nampak pokok-pokok terpenting menjadi fokus 

penelitian, guna memberikan gambaran masalah yang diteliti. 

3. Data yang direduksi, di susun dalam satuan-satuan yang berfungsi 

untuk menentukan atau mendefinisikan kategori dari satuan yang telah 

dikategorikan akan diberikan kode-kode tertentu untuk memudahkan 

pengendalian data dan  penggunaannya setiap saat.11 

  Dengan demikian, peneliti harus aktif selama pengumpulan data, 

selanjutnya aktif di antara  kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi sebagaimana digambarkan Milles dan Huberman.12 

                                                        
11 Fasial Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar – Dasar dan Aplikasinya, Yayasan Asah 

Asih Asuh , Malang. 
12  Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-

Press. Hlm: 23.  
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Sumber:  Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. 
Jakarta: UI-Press. Hlm: 2313 

 
Sebelum analisis data dilakukan, maka data yang sedang dan telah 

dikumpulkan terlebih dahulu disajikan dalam bentuk seperti yang disarankan 

Lincoln dan Guba.  yaitu data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bahasa 

yang tidak formal, dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan kata atau konsep 

asli responden, cukup rinci serta tanpa ada interpretasi dan evaluasi dari peneliti. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam upaya mendapatkan data yang valid atau sahih peneliti melakukan 

metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan, pengecekan atau 

sebagai pembanding data itu.14  

Hal ini merupakan cara paling popular dalam penelitian kualitatif. 

Dengan triangulasi ini peneliti mampu menarik kesimpulan yang tidak hanya dari 

satu cara pandang sehingga kebenaran data lebih diterima. 

                                                        
13  Ibid. Hlm: 20. 
14 Moleong Lexey J. 2005 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja 
Rosdakaria.Hlm:330 
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Dalam prakteknya peneliti menggunakan tiga macam triangulasi 

(perbandingan), pertama triangulasi sumber. Di sini peneliti membandingkan data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Kedua, triangulasi metode. Caranya 

dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumentasi untuk 

mengecek topik atau data yang sama. Ketiga, triangulasi teori. Menguraikan pola, 

hubungan dan mengetahui penjelasan yang muncul dari analisis. 

 
 
 
 
 


