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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil rakyat di 

parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum 

(pemilu) di daerah. Keberadaan DPRD di daerah sering di sebut sebagai fungsi 

representatif karena bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat dan bertindak atas 

nama rakyat (representatif government) di bidang legislatif. Hal tersebut juga 

merupakan penerapan prinsip demokrasi dimana kedaulatan dan aspirasi 

masyarakat menjadi hal utama sehingga perlu dibentuk wakil rakyat yang 

bertugas untuk melakukannya. 

Sebagai bentuk realisasi dari demokrasi di Indonesia seperti yang 

dijelaskan diatas, DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memang tidak 

bisa dipisahkan dari rakyat karena dalam sistem demokrasi menempatkan rakyat 

pada urutan pertama sebagai prioritas dalam mengambil keputusan dan membuat 

kebijakan. Oleh karena DPRD dipilih oleh rakyat sehingga ia harus bekerja untuk 

rakyat sehingga bentuk hubungan yang dimiliki oleh DPRD dengan rakyat adalah 

si wakil dan yang terwakili.  

Selain itu, sebagai unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang 

di bidang legislatif, DPRD memiliki beberapa hak dan kewajiban diantaranya 

adalah hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak 

mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak prakarsa dan 

hak penyelidikan yang kiranya hak – hak tersebut cukup luas untuk 

memungkinkan DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur Pemerintah 
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Daerah. Selain hak – hak tersebut juga terdapat beberapa kewajiban DPRD seperti 

menyusun APBD dan Peraturan Daerah untuk kepentingan daerah bersama 

dengan Kepala Daerah, memperhatikan aspirasi rakyat di daerahnya dan wajib 

pula memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program 

pembangunan pemerintah.
1
 

DPRD memegang tiga andil penting, dalam bersinggungan dengan 

masyarakat yang diwakilinya. Pertama sebagai agen agen perumus agenda bagi 

masyarakat yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang 

mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakatnya. Ketiga, DPRD 

adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat 

yang diemban oleh DPRD bisa dimaknai sebagai peran keperantaraan. DPRD 

bukan hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah (eksekutif) 

dengan rakyatnya, namun juga menjembatani ketegangan dari berbagai segmen 

dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya.
2
 

Oleh karena sebagai perantara, DPRD memiliki tanggung jawab menjalin 

suatu hubungan dan komunikasi dengan masyarakat untuk menemukan solusi dari 

permasalahan yang dihadapai oleh masyarakat. Adapaun masyarakat yang 

dimaksud biasanya disebut dengan “Konstituen”. Konstituen adalah istilah untuk 

pemilih atau pemberi mandat pada suatu daerah pemilihan (dapil) yang 

wilayahnya sudah di tentukan berdasarkan peraturan oleh pihak yang 
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berwewenang, dalam hal ini adalah KPU yang kemudian anggota DPRD 

bertanggung jawab untuk melayani konstituen tersebut.  

Pentingnya konstituen bagi anggota DPRD di pertegas dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dengan 

perkara permohonan pengujian Undang – Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 

huruf a, b, c, d, dan e terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 28I 

ayat (2).  

Adapun keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut : 

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah 

calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau 

menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% 

(tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih 

kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari 

jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu 

adalah inkonstitusional. 105. Inkonstitusional karena bertentangan dengan 

makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan 

dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan 

atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara 

terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada 

siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara 

berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. 

Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar 

ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-

masing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada 

calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat 

untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi 

politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.
3
 

 

                                                           
       3 Ibid. Hal 105.  
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Hal tersebut dilandasakan bahwa tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat 

sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa 

sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud 

kedaulatan rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan-

perubahan yang timbul dari kontroversi politik di parlemen, in casu dengan jalan 

menempatkan kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi 

pilihan pengurus partai melalui nomor urut.  

Peran partai dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon 

- calon yang cakap untuk kepentingan rakyat, karena rakyat tidak mungkin secara 

keseluruhan mengartikulasikan syarat-syarat calon pemimpin yang dipandang 

sesuai dengan keinginan rakyat kecuali melalui organisasi politik yang 

memperjuangkan hak-hak dan kepentingan politik dari kelompok-kelompok 

dalam masyarakat. Karena itu, keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh 

bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai 

politik. 

Selain itu, bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, 

dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan 

oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat 

terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya 

mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat 

pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan 

menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan 
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mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara 

atau dukungan rakyat paling banyak.  

Oleh karena sebagai subyek utama dalam prinsip kedaulatan negara, 

keberadaan konstituen atau masyarakat terlebih setelah penentuan nomor urut 

Calon Legislatif tidak lagi oleh  partai politik tetapi berdasarkan jumlah suara 

terbanyak, maka konstituen bagi Calon Legislatif maupun yang sudah menjadi 

anggota DPR/DPRD menjadi sangat penting. Hal tersebut pula yang menuntun 

setiap anggota DPRD untuk menjalin hubungan sebaik mungkin dengan 

konstituennya.  

Untuk menunjang hubungan dan pertanggung jawaban angggota DPRD 

kepada konstituen tersebut, sudah seharusnya anggota DPRD melakukan kegiatan 

pertemuan sebagai bentuk relasi antara DPRD dengan konstituen dalam rangka 

menjaring aspirasi sebagai jembatan untuk menemukan solusi atas permasalahan 

yang dihadapi masyarakat. Selain itu relasi tersebut juga dapat diartikulasikan 

sebagai jembatan untuk DPRD dalam rangka membuat kebijakan publik yang 

sehat, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun kepercayaan 

konstituen baik pada sistem politik di parlemen maupun individual anggota 

DPRD.
4
 

Adapun kegiatan menjaring, menampung aspirasi masyarakat tersebut 

biasanya dapat dilakukan oleh Anggota DPRD melalui beberapa kegiatan seperti 

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Kunjungan Kerja, Reses dan 

bisa melalui media massa. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan 

dari masyarakat terkait permasalahan yang terjadi dan hal itu bisa menjadi acuan 

                                                           
       

4
 Buku saku DPRD, Membina Hubungan dengan Konstituen. Local Government Support 

Program (LGSP) – USAID. Hlm 15 
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bagi DPRD dalam membuat kebijakan dan peraturan sehingga fungsi DPRD 

sebagai lembaga legislastif atau pembuat Undang-undang dapat terlaksana dengan 

baik dan produk yang dihasilkan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

Akan tetapi, kegiatan Reses merupakan kegiatan yang lebih banyak di 

pilih oleh anggota DPRD untuk melakukan  jaring aspirasi, karena selain kegiatan 

tersebut merupakan kegiatan yang termuat dalam peraturan dan undang-undang, 

kegiatan reses juga merupakan kegiatan yang dapat digunakan oleh anggota 

dewan sebagai kesempatan bersama partainya untuk menarik simpati dari 

konstituen. 

Reses adalah agenda yang wajib dilakukan oleh pimpinan maupun anggota 

DPRD yang kegiatannya adalah tatap muka atau bertemu langsung dengan 

konstituen di daerah pemilihannya masing – masing yang dilakukan secara 

berkala untuk menjaring aspirasi masyarakat guna mengembangkan kualitas, 

produktivitas dan kinerja DPRD sebagai representasi rakyat dalam mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan serta mengembangkan check and balances antara 

DPRD dengan Pemerintah Daerah yang kegiatannya di biayai oleh pemerintah 

dan termuat dalam APBD daerah.  

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 64 ayat (1) sampai 

dengan (7) tentang Persidangan atau Tahun Sidang, bahwa Tahun sidang terdiri 

atas 3 masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, 

kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan 

tanpa masa reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara 
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perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna 

menyerap aspirasi masyarakat.
5
  

Selain itu, tujuan diadakannya reses adalah sebagai sarana pertanggung 

jawaban publik anggota DPRD yang bersangkutan kepada konstituen /pemilihnya 

atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD dan biasanya 

masa reses anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun (sebagaimana 

pembagian dalam Tahun Sidang) dan paling banyak 6 (enam) hari kerja dalam 

satu kali kegiatan reses.
6
 

Kegiatan dan jadwal reses di tetepkan oleh pimpinan DPRD setelah 

mendengarkan pertimbangan dari Badan Musyawarah (Bamus) serta tata cara 

pelaksanaan reses juga diatur secara terperinci dan lebih lanjut dalam Keputusan 

Pimpinan DPRD. Setelah melakukan kegiatan reses, baik secara perseorangan 

atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan reses yang 

merupakan tugas dan kewajibannya tersebut yang kemudian akan sidampaikan 

kepada pimpinan dalam Rapat Paripurna DPRD. 

Reses merupakan sarana komunikasi politik antara anggota dewan dengan 

para pemilih (konstituen) di daerah pemilihan. Dalam forum Reses komunikasi 

politik tidak saja terwujud dalam bentuk penyerapan aspirasi, penyampaian 

pengaduan dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah, melainkan juga 

penyampaian pertanggung jawaban anggota dewan terhadap konstituennya. 

Dalam forum tersebutlah, anggota dewan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, 

bagaimana follow-up dari reses sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan 

                                                           
        

5
 Lihat Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tahun 2010 tetang Pedoman Penyusunan Peraturan 

DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 64 
       

6
 Drs. Imam Hidayat MM, Drs. Achmadur Rifa‟i, Hari , SH. 2009,  Mengenal Tugas Fungsi 

dan Kewenangan DPRD, Aditya Media Publishing, Yogyakarta, hlm 129  
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dilakukan kedepan dan yang terpenting adalah membangun opini serta 

kepercayaan konstituen dan publik terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas fungsi 

anggota dewan sebagai wakil rakyat di parlemen.  

Pelaksanaan Reses atau pertemuan anggota dewan dengan konstituennya 

juga tercantum dalam Undang – Undang No. 17 tahun 2014 pasal 234 point (i) 

tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap 

dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta 

pada point (j) yang berbunyi menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan 

pengaduan masyarakat.
7
  

Di kota Malang, 45 anggota dewan yang menduduki jabatan pada pemilihan 

umum tahun 2014 dengan konfigurasi sebagai berikut, yakni PDI Perjuangan 

sebanyak 11 Kursi, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 6 Kursi, Partai 

Demokrat sebanyak 5 Kursi, Partai Amanat Nasional sebanyak 4 Kursi, Partai 

Gerindra sebanyak 4 Kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 3 Kursi, Partai 

Hanura sebanyak 3 Kursi, Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3 Kursi, dan 

Partai Nasdem sebanyak 1 Kursi.
8
 

Adapun Konfigurasi Fraksi di DPRD Kota Malang yang resmi dilantik pada 

tanggal 24 Agustus 2014 tersebut adalah Fraksi PDI – Perjuangan dengan 11 

Kursi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan 6 Kursi, Fraksi Partai Demokrat 

dengan 5 Kursi, Fraksi Partai Golongan Karya dengan 5 Kursi, Fraksi Partai 

                                                           
       

7
 Undang – Undang No. 17 tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, pasal 234  

       
8
 Profil Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang Masa Bakti 2014 – 2019, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Hlm 5 
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Amanat Nasional dengan 4 Kursi, Fraksi Partai Gerindra dengan 4 Kursi, Fraksi 

Nurani Keadilan dengan 6 Kursi, dan yang terakhir Fraksi Persatuan 

Pembangunan Nasdem dengan 4 Kursi.
9
 

Reses di Kota Malang sendiri dilakukan berdasarkan Undang – Undang 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dan 

peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian dibentuk Peraturan DPRD Kota 

Malang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Malang bahwa anggota DPRD kota Malang harus melakukan 

kegiatan kunjungan untuk bertemu dengan konstituennya di daerah pemilihan 

(Reses III) yang kemudian jadwalnya di tetapkan oleh pimpinan DPRD 

berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 23 September 2015 

yang oleh pimpinan DPRD diputuskan pelaksanaannya pada tanggal 13 s/d 16 

Oktober 2015. 

Hakikat pelaksanaan reses selain sebagai tanggung jawab atau kewajiban 

anggota DPRD secara konstitusional untuk menyerap aspirasi rakyat guna sebagai 

bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau rencana pembangunan 

daerah tetapi juga sebagai kewajiban secara personal dan tak ayal juga untuk 

kepentingan partai yaitu guna memperluas jaringan dan mencari dukungan 

                                                           
       

9
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masyarakat sebanyak – banyaknya. Kepentingan – kepentingan tersebutlah yang 

keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana kinerja masing – masing 

anggota dewan dalam melaksanakan penjaringan aspirasi melalui reses. 

Akan tetapi baik sebagai salah satu kewajiban anggota dewan secara 

institusional maupun kepentingan personal dari partai, penjaringan dan penindak 

lanjutan aspirasi masyarakat sering tidak maksimal dikarenakan pelaksanaan 

kegiatan reses sendiri yang oleh beberapa oknum anggota dewan yang tidak 

bertanggung jawab hanya dijadikan seremonial atau sebatas formalitas dengan 

mengundang konstituen di dapilnya tetapi tidak melaksanakan jaring aspirasi atau 

yang sering dilakukan dengan tanya jawab antar anggota dengan konstituen 

sekalipun terdapat form pengisian aspirasi tetapi tak jarang pula form tersebut 

tidak diisi sehingga aspirasi masyarakatpun tidak tertampung dengan baik.
10

 

Hal tersebut diatas terjadi karena seringkali anggota DPRD tidak fokus 

dalam menyerap aspirasi masyarakat yang bisa disebabkan oleh masih 

terdapatnya anggota dewan yang belum memahami pentingnya konstituen, 

disamping kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menulis aspirasinya di 

lembar form yang sudah diberikan, kejadian seperti ini pada dasarnya bisa saja 

disebabkan karena kurangnya sosialisasi anggota DPRD kepada masyarakat atau 

konstituennya untuk menulis aspirasinya pada lembar aspirasi yang sudah 

dibagikan.  

Tidak hanya itu, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi pada 

masa kegiatan reses di beberapa daerah di Indonesia seperti yang terjadi pada 

DPRD Kabupaten Kubu Raya Pontianak dimana hambatan pelaksanaan reses 

                                                           
       

10
 Hasil Diskusi Tim Magang DPRD Kota Malang berdasarkan pelaksanaan  randown acara 

reses II beberapa anggota DPRD Kota Malang dan Hasil temuan Pra Riset Pada Laporan Kegiatan 

Reses II beberapa anggota DPRD Kota Malang pada september 2015.  
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terjadi karena masalah waktu diadakannya komunikasi politik/ reses dengan 

masyarakat, partisipasi masyarakat, dan dana yang terbatas dalam merealisasikan 

pembangunan, sehingga berdampak bagi aggota DPRD dalam komunikasi politik 

yang diangap tidak aspiratif.
11

  

Permasalahan yang berbeda terjadi pada DPRD Provinsi Jawa Tengah, 

dimana Pelaksanaan kewajiban DPRD untuk menerima serta menindaklanjuti 

aspirasi dari masyarakat yang diperoleh melalui reses masih sangat minim sekali 

karena banyak laporan hasil reses yang harusnya bukan kewenangan DPRD 

Provinsi tapi disampaikan pada DPRD Provinsi. Dari hasil observasi diantara 

laporan hasil reses yang sudah sistematis, baik, dan tepat sasaran yaitu laporan 

reses DPRD Provinsi Jateng dari Fraksi Golkar dan PDIP. Sementara untuk 

laporan10 reses peranggota masih banyak yang didalamnya yang mencantumkan 

aspirasi yang bukan kewenangan DPRD Provinsi. Kemudian inisiatif dari 

11 anggota dewan untuk meneruskan dan memperjuangkan aspirasi tersebut untuk 

dapat terakomodir juga masih minim, hanya beberapa anggota yang dapat 

merealisasikan hal itu. Bahkan banyak anggota dewan yang hanya sebatas laporan 

tertulis yang disampaikan pada pimpinan dewan dan eksekutif, tindaklanjutnya 

tidak jelas. Ditambah lagi untuk publikasi kegiatan reses yang masih minim, 

sehingga masyarakat tidak bisa mengkonfirmasi apakah aspirasi mereka dapat 

tersampaikan.
12

 

                                                           
       

11
 Agus Sudarmansyah , Bakran Suni , Asmadi 2013. Peran Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Dprd) Dari Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen Di 

Kabupaten Kubu Raya. http//.Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP-2013.//html  Diakses Pada 

Tanggal 28 Oktober 2015 
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 Rachmad Hendriyanto. 2013 Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan 

Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.  
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Di kota Malang sendiri reses  dianggap tidak aspiratif karena kegiatan 

tersebut hanya seremonial dan menghamburkan uang rakyat pasalnya setiap tahun 

anggaran reses terus melonjak. Pada 2012 dana reses sebesar Rp 1,5 juta, 2013 

naik menjadi Rp 1,7 juta dan 2014 melonjak Rp 2,1 juta. Anggaran tersebut dibagi 

untuk 45 anggota dewan dan pada masa reses tahun 2015 ke 45 anggota DPRD 

Kota Malang tersebut mendapat dana reses masing – masing sebanyak Rp. 21 Juta 

dalam satu kali masa reses.
13

  

Oleh karena adanya permasalahan – permasalahan serta hambatan 

penjaringan aspirasi seperti diatas akan berdampak pada penilaian masyarakat 

terhadap kinerja anggota DPRD yang dianggap tidak aspiratif. Maka dari itu, 

peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengadakan 

penelitian terkait bagaimana kinerja anggota DPRD dengan alokasi dana reses 

yang terbilang   tinggi dalam penjaringan aspirasi masyarakat baik untuk 

kepentingan konstitusional berkenaan dengan tugasnya sebagai wakil rakyat 

maupun sebagai kepentingan personal dan partai masing – masing anggota dewan 

melihat banyaknya anggaran dana untuk pelaksanaan reses. Dengan demikian 

peneliti mengkonsepkan judul penelitian yaitu “ Kinerja Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat ( Studi 

Masa Reses III Anggota DPRD Kota Malang ) “. 

B. Rumusan Masalah  

Dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah memang di tuntut untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat 

di atas segala – galanya. Hal tersebut guna mendukung kebijakan publik dan 

                                                           
       

13
 Eko Widianto, Temuan: Reses Dewan Banyak di Hotel dan Restoran. Diakses melalui 

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/01/17/078635438/ pada Tanggal 22 November 2015  

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/01/17/078635438/
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program pembangunan yang tepat sasaran kepada masyarakat. Akan tetapi tak 

jarang pula justru kegiatan yang seharusnya menjadi media yang sangat efektif 

untuk menjaring aspirasi masyarakat justru tidak dimanfaatkan dengan baik oleh 

oknum anggota DPRD yang tidak bertanggung jawab. Sehingga timbul paradigma 

atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD sebagai wakil rakyat. 

Dengan demikian sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Kinerja Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Studi masa 

Reses DPRD Kota Malang Masa Bakti 2014 - 2019) maka rumusan masalah dari 

fokus penelitian ini adalah : 

Bagaimana Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

Penjaringan Aspirasi Masyarakat Pada Masa Reses III DPRD Kota Malang ?  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian umumnya dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan 

memecahkan permasalahan terkait pembahasan dengan cara ilmiah, untuk itu 

adapaun tujuan peneitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Anggota DPRD Kota Malang dalam 

penjaringan aspirasi masyarakat 

2. Untuk mengetahui keefektifitasan reses sebagai media penjaringan aspirasi 

masyarakat 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1. Manfaat penelitian ini secara Teoritis adalah sebagai bahan referensi 

untuk mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik untuk 
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mempelajari pokok permasalahan yang dibahas khususnya bagi 

mahasiswa/i Ilmu Pemerintahan FISIP UMM 

2. Memperkaya kajian khususnya pada mata kuliah proses Legislatif 

 

 

b. Manfaat praktis  

1. Penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran yang kiranya 

dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk DPRD 

untuk  meningkatkan kinerjanya dalam melakukan kegiatan 

penjaringan aspirasi masyarakat. 

2.  Manfaat bagi penulis yaitu menambah informasi, wawasan dan 

pengetahuan terkait bagaimana penjaringan aspirasi masyarakat yang 

dilakukan oleh DPRD dan proses – proses poitik yang ada 

didalamnya. 

E. Definisi Konseptual  

1. Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa indonesia dari kata dasar "kerja" yang 

menterjemahkan kata dari bahasa asing „performance‟. Bisa pula berarti “hasil 

kerja”. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Suyadi 

Prawirosentono kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing – masing dalam rangka upaya 
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mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.
14

 

Dari penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan 

dengan bagaimana seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan peraturan yang ada. Sedangkan 

DPRD adalah salah satu lembaga pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya 

yaitu di bidang legislasi, bidang anggaran dan bidang pengawasan.
15

  

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD adalah hasil 

kerja atau kemapuan kerja DPRD dalam menjalankan tugasnya dan 

kewajibannya di bidang legislatif  berdasarkan Undang – undang demi 

tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita – citanya sebagai 

lembaga negara yang berada di daerah. Untuk itu sangat perlu kiranya untuk 

menilai kinerja DPRD sebagai lembaga yang mempunyai pengaruh besar 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama sebagai penentu 

kebijakan daerah. Kinerja ini diharapkan mampu menjelaskan apakah DPRD 

dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dalam penjaringan aspirasi 

masyarakat dan pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang merakyat. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah 

daerah, dan terdiri atas anggota Partai Politik Peserta Pemilu dan dipilih 

melalui pemilu.
16

 Pada saat berlakunya Undang–undang Nomor 25 Tahun 

1999, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasukkan kedalam lingkup 

                                                           
       

14
 Suyadi Prawirosentono, 1992, Kebijakan Kinerja Karyawan : Kiat Membangun Organisasi 

Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia, BPFE, Yogyakarta. Hal . 2  

       
15

 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2014 pasal 316 ayat (1)  
       

16
 Drs. Imam Hidayat, Opcid. Hlm 67 
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pemerintahan daerah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 

2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, serta Undang–Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah, maka DPRD bukan lagi sebagai unsur pemerintahan 

daerah tetapi merupakan Lembaga Legislatif Daerah yang terpisah dari 

pemerintahan daerah. Juga lebih lanjut di tegaskan dalam penjelasan umum 

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 angka 4, pemerintaha Daerah adalah 

pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga 

pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD).  

3. Aspirasi dalam bahasa inggris „aspiration‟ berarti cita-cita. Aspiration menurut 

kata dasarnya, aspire berarti cita-cita atau juga berkeinginan. Sedangkan 

Aspirasi Masyarakat adalah hasrat, kemauan atau harapan orang banyak / 

masyarakat dalam sebuah wilayah untuk lebih maju, penjaringan aspirasi 

merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengenali berbagai bentuk 

persoalan, gagasan dan kepentingan stakeholder kelompok masyarakat.
17

 

4. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen 

melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD 

untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. 

Sedangkan masa reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa reses mengikuti 

masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 

                                                           
       

17
 Frank Feulner, Ph.D, Dra Siti Nur Solechah, M.Si, Peran Perwakilan Parlemen. United 

Nations Development Programme Indonesia, Jakarta, hlm 203 
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kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

Dengan kata lain reses adalah adalah masa dimana DPR / DPRD 

melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR / 

DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan 

anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Kegiatan ini 

dilakukan dengan mengunjungi daerah pemilihan untuk bertemu dengan 

konstituennya. 

F.  Definisi Operasional 

Konsep keberhasilan kinerja biasanya di dasari pada proses dan hasil 

akhir suatu kegiatan, dalam penelitian ini untuk mengukur keberhasilan atau 

baik tidaknya kinerja anggota dewan dalam penjaringan aspirasi, peneliti 

membuat beberapa indikator sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

a. Persiapan Kegiatan Reses 

2. Pelaksanaan  

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Reses  

b. Sosialisasi Kegiatan dan Program Pemerintah  

3. Responsivitas / Menjaring Aspirasi Masyarakat 

a. Menjaring Aspirasi Masyarakat 

b. Inventarisasi aspirasi – aspirasi masyarakat 

4. Akuntabilitas 

a. Laporan Kegiatan Reses 

b. Tindak Lanjut Aspirasi  
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G. Kerangka Berfikir  

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2014 Tentang Susunan 

Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 373 serta Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 161 menyatakan 

bahwa DPRD berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen 

melalui kunjungan kerja secara berkala menampung dan menindaklanjuti 

aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban 

secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Oleh 

karena itu, konstituen merupakan elemen terpenting bagi pelaksanaan fungsi 

representasi anggota Dewan, terlebih setelah adanya Keputusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang memutuskan bahwa Nomor Urut 

Anggota Legislatif tidak lagi berdasarkan Partai Politik, tetapi murni suara 

pemilih/rakyat.  Kegiatan menjaring aspirasi dan bertemu konstituen secara 

langsung di daerah pemilihan tersebut dilakukan oleh anggota DPRD pada 

kegaitan masa reses yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun anggaran. Untuk 

lebih memudahkan pembaca, maka peneliti menyusun kerangka berfikir yang 

digunakan untuk menganalisis kinerja anggota DPRD Kota Malang dalam 

menjaring aspirasi masyarakat pada kegiatan Reses III sebagai berikut : 
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Bagan 1.1 Kerangka Berfikir Penelitian  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka berfikir merupakan alur atau susunan berfikir peneliti yang 

digunakan untuk menganalisis suatu masalah. Dari kerangka berfikir diatas dapat 

dijelaskan bahwa Kinerja anggota DPRD dalam kegiatan Reses di Indikatori oleh 

beberapa Indikator yang harus terlaksana dalam kegiatan tersebut. Indikator-

Indikator tersebut adalah Sosialisasi dimana peneliti mengklasifikasikan 

sosialisasi sebagai kegiatan yang wajib dilakukan oleh anggota DPRD ketika 

melakukan reses, Sosialisasi ini meliputi sosialisasi Program dan Kegiatan 

Pemerintah baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, hal ini untuk 

memberikan informasi dan memudahkan masyarakat untuk iku berpartisipasi 

dalam kegiatan dan Program pemerintah tersebut. Selain program pemerintah, 

anggota DPRD juga melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsinya di DPRD 

sehingga bisa menambah pengetahuan masyarakat dan memudahkan masyarakat 

untuk melakukan pengaduan apabila terjadi suatu permasalahan di masyarakat.  

Perencanaan 

1. Undangan 

2. Waktu dan Tempat 
KINERJA Anggota 

DPRD 

Partisipasi Masyarakat 

Pelaksanaan 

1. Partisipasi Masyarakat 

2. Sosialisasi 
RESES 

III 
Waktu Pelaksanaan : 

Menyesuaikan dengan 

jadwal konstituen 

 Responsiviitas 

1.Menjaring aspirasi 

2.Inventarisasi aspirasi 

 

 
Akuntabilitas 

1.  Laporan Kegiatan Reses 

2. Tindak Lanjut Aspirasi 

 

Tempat Pelaksanaan 

1.Balai Pertemuan 

2.Tempat-tempat yg mudah 

diakses Konstituen 
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Indikator kedua adalah Resvonsivitas dimana anggota DPRD dalam 

melakukan reses, dapat menerima dan menampung aspirasi konstituennya dan 

menginventarisasikannya ke dalam daftar inventarisasi masalah yang nantinya 

akan ditindak lanjuti dalam sidang Paripurna bersama anggota DPRD lain. 

Sedangkan Indikator ketiga adalah Realibilitas yaitu Indikator yang memuat 

realisasi janji-janji kampanye yang pada saat mengikuti pemilihan legislatif. Hal 

ini perlu dilakukan pada kegiatan reses mengingat kegiatan reses merupakan 

pertanggung jawaban moral dan politis anggota DPRD kepada Konstituennya di 

Dapil masing-masing. 

Terakhir adalah Indikator Akuntabilitas yaitu Indikator yang memuat 

tanggungjawab anggota DPRD setelah pelaksanaan reses yaitu membuat laporan 

reses untuk di pertanggung jawabkan pada Sidang Paripurna, selain itu Indikator 

ini juga memuat kontrol dan pengawasan aspirasi-asprasi konstituen tersebut oleh 

Anggota sehingga sampai pada pembahasan aspirasi tersebut menjadi sebuah 

kebijakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.  

Hal penting lain yang menjadi bentuk Kinerja DPRD dalam kegiatan reses 

adalah terkait strategi pelaksanaannya yang dapat berupa Tempat yang dipilih 

anggota DPRD untuk melaksanakan reses yaitu pada tempat-tempat yang mudah 

dijangkau oleh konstituen seperti Balai Pertemuan, dll. Selain itu, pelaksanaan 

reses juga harus memperhatikan waktu pelaksanaan karena apabila waktu reses 

dilaksanakan pada jam-jam aktif kerja, maka akan berdampak pada kehadiran 

konstituen untuk mengikuti reses. Sehingga apabila kedua strategi tersebut dapat 

dilakukan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan reses, maka anggota DPRD 
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juga berhasil meningkatkan Partisipasi Masyarakat sehingga dengan demikian 

reses akan berjalan dengan baik.     

H. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian 

deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek atau 

segala sesuatu yang terkait dengan Indikator – Indikator yang bisa 

dijelaskan baik dengan angka – angka maupun kata – kata
18

, dalam 

penelitian ini akan mendeskripsikan atau menjelaskan kinerja DPRD kota 

Malang dalam penjaringan aspirasi masyarakat melalui agenda reses di 

daerah pemilihannya masing – masing.  

b. Sumber Data  

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau 

subjek penelitian (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian, 

dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari dari hasil observasi 

atau studi langsung di lapangan. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, seperti buku, 

                                                           
      

18
 Silalahi, Ulrber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama. Cetakan Ke 

– 3 hal. 284 
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catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan kegiatan 

tatap muka dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait 

permasalahan kepada narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh karena kegiatan wawancara sesuai dengan instrumen 

pertanyaan) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

sebagai pengumpul datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap 

muka) maupun secara tidak langsung (melalui media seperti telepon).
19

 

2. Observasi adalah kegiatan mendatangi tempat penelitian untuk melihat 

secara langsung suatu peristiwa atau kondisi di lapangan yang terkait 

dengan penelititan yang dilakukan. kegiatan turun lapangan ini dtuhkan 

untuk mengevaluasi subjek atau fenomena sehingga akan terhimpun 

suatu data dan fakta dari hasil observasi tersebut.
20

 

3. Dokumentasi merupakan suatu teknik penelitian dengan mengumpulkan 

data berupa dokumen, biasa berbentuk tulisan, gambar, foto, arsip dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun 

dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jadwal 

pelaksanaan kegiatan Reses, Rencana Kerja, Materi Reses, Form 

Pengisian Aspirasi dan yang terpenting adalah Laporan Akhir Reses. 

                                                           
       

19
 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta Hal. 137 

       
20

 Ibid. Hal. 175 
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d. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Makan Metro Cafe Jl. S. Supriadi No. 76 

Klayatan Malang dan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang, Jl. 

Tugu No. 1a.  

e. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang atau individu yang dimintai 

keterangannya terkait dengan pembahasan penelitian atau narasumber 

terpercaya yang menguasai pembahasan atau sebagai pelaksana dalam suatu 

kegiatan yang diteliti dalam penelitian. Penentuan subjek penelitian dalam 

penelitian kualitatif, dapat menggunakan model criterion-based 

selection yang didasarkan pada asusmsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor 

dalam tema penelitian yang diajukan.
21

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan Purposive Sampling dalam menentukan subyek penelitian. 

Adapun yang dimaksud purposive sampling adalah pengambilan 

sampel atau pemilihan subyek penelitian berdasarkan penilaian (judgment) 

peneliti terkait siapa yang pantas atau memenuhi persyarakatan untuk 

dimintai keterangannya terkait penelitian dimana dalam penentuan subyek 

penelitian. Berdasarkan pemahaman tersebut, pemilihan subjek penelitian 

dalam penelitian ini yaitu anggota DPRD kota Malang yang berasal dari 

daerah pemilihan (dapil) yang sama dan melakukan kegiatan Reses di 

tempat yang sama pula di dalam satu Komisi yaitu Komisi A. Adapun 

subjek yang berdasarkan kategori diatas yaitu  Sulik Lestyowati, SH, MH, 

                                                           

       
21

 Ira Firawati, Teknik Penentuan Subjek Penelitian dalam Penelitian Kualitatif. Diakses. 

http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/376-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-

penelitian-kualitatif.html  Pada tanggal  22 November 2015 
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dari Fraksi Partai Demokrat,   Choeroel Anwar, SP dari Fraksi Partai Golkar 

dan juga  Mulyanto dari Fraksi Partai Kebangkitan bangsa. Adapun ketiga 

subjek yang dimaksud diatas merupakan pimpinan Komisi A Bidang 

Pemerintahan DPRD Kota Malang.  

f. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca guna mencari makna dan implikasi yang lebih luas 

dari hasil-hasil penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian yang 

menggunakan metode kualitatif, maka penelitian menggunakan beberapa 

tahapan sebagai proses analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

Kegunaan analisis data ialah mereduksi data menjadi perwujudan yang 

dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah 

penelitian dapat ditelaah serta diuji. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) 

Sumber : Sugiono (2015 : 370)  
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Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan 

dalam proses analisis data yaitu pertama, mereduksi data yang merupakan 

kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi dan catatan lapang peneliti yang dilakukan pada saat 

Reses III akan dipilih sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga 

akan memberikan gambaran lebih jelas sehingga akan memudahkan 

pemaparan data. Untuk lebih jelasnya berikut penulis sampaikan uraian 

mengenai urutan analisa data berdasarkan gambar diatas.  

1. Pengumpulan Data yaitu data – data yang didapatkan dari hasil studi 

lapangan secara langsung yang menggambarkan keadaan dari objek yang 

diteliti sekaligus sebab akibat terjadinya suatu fenomena atau kejadian untuk 

selanjutnya dapat diproses ke tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini 

pengumpulan data akan dilakukan dengan mencari data-data yang terkait 

dengan pelaksanaan reses seperti Putusan Pimpinan DPRD tentang kegiatan 

dan jadwak reses setelah mendengarkan keterangan dari Banmus dan juga 

data-data lain yang terkait dengan pelaksanaan reses itu sendiri.  

2. Tahap selanjutnya adalah Reduksi data, reduksi data merupakan 

pengelompokan data dengan memilih hal – hal yang diprioritaskan dan 

memfokuskan pada hal – hal yang penting sehingga dengan meruduksi 

dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian dan 

mempermudah peneliti untuk mencari data selanjutnya. Dalam hal reduksi 

data, peneliti akan memilih data-data penting atau prioritas seperti Laporan 
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Reses, lembar aspirasi dan juga daftar hadir kegiatan reses untuk dapat 

diolah pada tahap selanjutnya. 

3. Setelah data di kelompokkan, maka langkah selanjutnya adalah Penyajian 

Data. artinya data sudah tersusun berdasarkan pengelompokannya masing – 

masing sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menganalisa fenomena 

dan apa yang harus dilakukan lebih jauh untuk menganalisis atau 

mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman sehingga memungkinkan 

untuk menarik kesimpulan.  

4. Sehingga proses akhir adalah Penarikan kesimpulan, dalam menganalisis 

data kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan deng an memahami data – 

data yang sudah diperoleh baik itu dengan memahami makna, mencatat 

keteraturan, penjelasan – penjelasan di dalam data yang sudah di dapat. 

Untuk penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan dengan pengumpulan 

data, mereduksi data, menyajikan data secara selektif sehingga dapat 

dilakukan penarikan kesimpulan secara universal atau menyeluruh.
22
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