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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan kepada masyarakat. Ia 

diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani 

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam rangka 

mencapai tujuan bersama.1 Dengan demikian pelayanan masyarakat atau dikenal 

dengan pelayanan publik dalam kontek ini dapat di artikan sebagai pemberi 

layanan atau melayani keperluaan orang atau masyarakat oleh birokrasi 

pemerintahan sesuai dengan aturan yang pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. Seiring perubahan paradigma pembangunan paska reformasi, dari 

sentralistik ke desentralistik yang diimplementasikan melalui kebijakan otonomi 

daerah, maka upaya pelayanan publik kepada masyarakat lebih didekatkan kepada 

kebutuhan, permasalahan, kepentingan maupun aspirasi masyarakat yang dilayani 

di tingkat daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan akan mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan masyarakat secara professional, efektif, efisien, sederhana, 

transparan, tepat waktu dan adaptif sekaligus dapat membangun kapasitas 

sumberdaya manusia.  

Pelayanan Publik adalah Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagi upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

                                                           
1 Rasyid, Ryaas. 2004. Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan 
Daerah. Jakarta: LP3ES. 
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pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.2 

Pelayanan publik diatur dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Salah 

satu terobosan baru dalam pelayanan publik adalah adanya konsep The Citizen`s 

Charter. Konsep yang merupakan salah satu bentuk reformasi pelayanan publik 

(public service reform) yang pertama kali diperkenalkan di United Kingdom 

(Inggris) pada saat Perdana menteri Margareth Thatcher.3 Citizen’s Charter atau 

Kontrak Pelayanan adalah hasil kesepakatan antara setidaknya dua pihak, 

penyelenggara dan pengguna pelayanan tentang praktik pelayanan yang akan 

diwujudkan. Konsep ini menempatkan pengguna layanan sebagai pusat 

pelayanan. Artinya kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi 

pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan 

publik. Menurut Kumorotomo4  tema pokok dalam Citizen`s Charter sebagai 

berikut : (1) Visi dan Misi, (2) Standar Pelayanan, (3) Alur Pelayanan, (4) Unit 

Pengaduan Masyarakat, (5)Survey Pengguna Layanan. 

Pendekatan Citizen’s Charter telah diterapkan dan menjadi bagian penting 

dari The Charter of Fundamental Rights di Uni Eropa, bahkan di India dan 

                                                           
2 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003. 
3 Maani, Karjuni D.T. 2010. Citizen Charter: Terobosan Baru dalam 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ejournal.unp.ac.id. Tingkap Vol. VI. No. 2 
Tahun 2010. 
4 Kumorotomo, Wahyudi. 2007. Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Pola 
Kemitraan Strategis Untuk Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan 
Publik. Hal 6. Diakses dari 
https://www.academia.edu/2968796/CITIZEN_CHARTER_KONTRAK_PELAY
ANAN_POLA_KEMITRAAN_STRATEGIS_UNTUK_MEWUJUDKAN_GOO
D_GOVERNANCE_DALAM_PELAYANAN_PUBLIK  pada tanggal 4 Februari 
2017  

 

https://www.academia.edu/2968796/CITIZEN_CHARTER_KONTRAK_PELAYANAN_POLA_KEMITRAAN_STRATEGIS_UNTUK_MEWUJUDKAN_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_PELAYANAN_PUBLIK
https://www.academia.edu/2968796/CITIZEN_CHARTER_KONTRAK_PELAYANAN_POLA_KEMITRAAN_STRATEGIS_UNTUK_MEWUJUDKAN_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_PELAYANAN_PUBLIK
https://www.academia.edu/2968796/CITIZEN_CHARTER_KONTRAK_PELAYANAN_POLA_KEMITRAAN_STRATEGIS_UNTUK_MEWUJUDKAN_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_PELAYANAN_PUBLIK
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Malaysia.5 Negara Indonesia juga telah menerapkan pendekatan ini pada beberapa 

M kabupaten/kota maupun propinsi. Pada propinsi Jawa Timur yang merupakan 

daerah best practice Citizen’s Charter dalam pelayanan publik. Prestasi 

Puskesmas Gurah Kediri, yang merupakan sebuah lembaga pelayanan kesehatan 

untuk masyarakat kecil, nyatanya telah mampu menyelenggarakan pelayanan 

publik berstandar Citizen’s Charter yang sering mendapat kehormatan sebagai 

contoh best practice di forum tertinggi WHO. Hal ini menjadikan semua 

puskesmas di Jawa Timur diwajibkan melaksanakan enam program pokok dan 

program pengembangan. Enam program wajib yang harus dilakukan Puskesmas 

tersebut adalah: (a) pengobatan, (b) kesehatan ibu anak atau KB, (c) perbaikan 

gizi, (d) pemberantasan penyakit menular, (e) kesehatan lingkungan, (f) perbaikan 

gizi, dan promosi kesehatan.  

Beberapa contoh Puskesmas dengan pelayanan berbasis Citizen’s Charter 

dan Enterpreneur meliputi Puskesmas Gempol di Kabupaten Pasuruan yang telah 

memperoleh ISO; Puskesmas Tlogosari, Bondowoso sebagai Puskesmas rawat 

inap dengan fasilitas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED). 

Puskesmas Pragaan yang terletak di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan yang 

memiliki lima produk unggulan, meliputi UGD 24 jam, program pemberantasan 

penyakit Kusta, desa siaga, PONED dan program pemberantasan TBC paru. 

Puskesmas Balongsari Tandes, Surabaya sebagai Puskesmas yang 

mengimplementasikan Balanced Score Card (BSC) yang berorientasi pada 

                                                           
5 Sarji, Ahmad. 1996. Civil Service Reforms Toward Malaysia Vision 2020. 
Pelanduk Publications Selangor; Osborne, David & Peter Plastrik. 2000. 
Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. 
(Terjemahan), PPM,Jakarta 
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kepuasan pelanggan dengan menerapkan berbagai inovasi. Kemudian di kota 

Blitar, fokus fasilitasi Kontrak Pelayanan adalah pada pelayanan di Puskesmas.6 

Kota Blitar sebagai salah satu daerah yang menerapkan inovasi pelayanan 

kesehatan melalui pendekatan citizen’s charter hingga saat ini konsisten 

menyukseskan program tersebut. Salah satu lokasi pelaksanaan pelayanan 

kesehatan citizen’s charter terletak di UPTD Kesehatan Puskesmas Tanggung 

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Puskesmas ini menjalankan beberapa poli 

seperti poli umum, poli KIA (kesehatan ibu dan anak), MTBS (Manajemen 

Terpadu Balita Sakit), loket, poli gigi, laboratorium, apotek, dan rawat inap. 

Penerapan citizen’s charter pada Puskesmas Tanggung telah dilaksanakan sejak 

tahun 2004. Dalam kurun waktu satu tahun penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

citizen’s charter di Puskesmas Tanggung telah memberikan beberapa manfaat 

positif. Harus diakui bahwa penerapan sistem Kontrak Pelayanan di Indonesia 

masih merupakan hal yang baru dan belum banyak dipahami dengan baik oleh  

perumus kebikan di daerah. Akan tetapi dari beberapa kasus di daerah yang telah 

berhasil menerapkannya, tampak bahwa sistem kontrak pelayanan bisa merubah 

trobosan bagi penciptaan mekanisme pelayanan yang lebih berkualitas serta 

reformasi birokrasi publik di indonesia. Kontra pelayanan jelas sangat sesuai 

dengan gagasan tata pemerintah yang baik sebab prinsip dasar dari goverment 

adalah ketertipan tiga pihak dari proses pelayanan yaitu pemerintah daerah, unsur-

unsur swasta, unsur-unsur masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan.  

Citizen’s charter memang dapat dimaknai sebagai salah satu strategi dalam 

perbaikan kualitas pelayan kesehatan di Indonesia secara umum dan di Blitar 

                                                           
6 Maani, Karjuni D.T., Op. Cit. 
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secara khusus. Hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-undang 

No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan terkait pemberian 

pelayanan keshatan secara maksimal bagi masyarakat sehingga mampu 

menigkatkan meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat.  

Citizen’s charter mulai dilakukan di Puskesmas Tanggung Blitar sejak 

tahun transisi 2003 dan 2004 berdasarkan Nota Kesepakatan tahun Pelembagaan 

Citizen’s Charter Kota Bltar pada tahun 2013, yang kemudian pada kurun waktu 

satu tahun berhasil memberikan perbaikan pelayanan. Sebelum diinternalisasikan 

(2003) pendekatan citizen’s charter di Puskesmas Tanggung Blitar rata-rata 

kunjungan perhari adalah sebanyak 60 sampai 80 orang, alur pelayanan 

pembayaran tindakan dan obat bertempat di loket pembayaran, etika pelayanan 

belum baik, pencapaian retribusi induk dan pustu Rp. 72.592.000,-, jumlah 

kunjungan induk sebanyak 18. 360 dalam satu tahun.  

Tepatnya tahun 2004, pendekatan ini memberikan dampak positif pelayanan 

yang dibuktikan oleh kenaikan kunjungan per hari rata-rata 70-100 orang, alur 

pelayanan pembayaran tindakan dan obat bertempat di poli masing-masing, etika 

pelayanan merupakan hal yang mendasar sehingga pusat perhatian ditujukan pada 

pengguna layanan, retribusi induk dan pustu mencapai Rp. 92.365.000,-, jumlah 

kunjungan induk sebanyak 20.843 per tahun.7 Program citizen’s charter ini 

selanjutnya dilaksanakan berdasarkan amanat Surat Keputusan Bersama (SKB) 

No.445/281/410.109.5/2011 Tentang Penetapan Forum Ktrak pelayanan 

Puskesmas Kepanjenkidul.  

                                                           
7 Putri, R.J., Margono, & Umar R. (n.d.). Pelayanan Kesehatan Melalui Citizen’s 
Charter di Puskesmas Tanggung Kota Blitar. Jurnal-online.um.ac.id, 7. 
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Beberapa ahli menjelaskan bahwa suatu pelayanan dikatakan baik jika 

memenuhi kualitas pelayanan, Supriyanto dan Ernawaty8 menjabarkan kelima 

dimensi kualitas pelayanan tersebut dalam pelayanan kesehatan meliputi 

Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy yang digunakan 

sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui pendekatan Citizen’s 

Charter di Puskesmas Tanggung Kota Blitar. Demikian penelitian ini sangat 

penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan publik 

kesehatan melalui pendekatan Citizen’s Charter di Puskesmas Tanggung Kota 

Blitar berjalan serta implikasi positif terhadap pengguna layanan.  

 berdasarkan Local Governance Support Program (LGSP) terdiri dari 

sosialisasi Citizen’s Charter pelayanan publik; Persiapan pelaksanaan Citizen’s 

Charter pelayanan publik; Pelaksanaan Citizen’s Charter pelayanan publik; 

Instrumentasi monitoring dan evaluasi Citizen’s Charter pelayanan publik; 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Citizen’s Charter pelayanan publik; Upaya 

replikasi Citizen’s Charter pelayanan publik; Replikasi Citizen’s Charter 

pelayanan publik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih 

lanjut pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui pendekatan Citizen’s Charter di 

Puskesmas Tanggung sehingga penelitian ini mengambil judul “Pelaksanaan 

Pelayanan Kesehatan Melalui Pendekatan Citizen’s Charter di UPTD 

Kesehatan Puskesmas Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar” 

 

 

                                                           
8 Supriyanto, S & Ernawaty, (2010). Pemasaran Industri Jasa Kesehatan. 
Yogyakarta: C.V Andi. Hal.214. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka 

peneliti membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana 

pelaksanaan pelayanan publik melalui pendekatan citizen charter di UPTD 

Kesehatan Puskesmas Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

pelayanan publik melalui pendekatan citizen charter di UPTD Kesehatan 

Puskesmas Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Mengembangkan pengetahuan mengenai pelaksanaan pelayanan publik 

melalui pendekatan citizen charter di  UPTD Kesehatan Kecamatan 

Kepanjenkidul. 

2.  ManfaatPraktis  

Sebagai bahan refensi di perpustakaan jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Malang, agar dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya. 
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E. Definisi Konsep dan Operasional  

1. Definisi Konsep  

Definisi Konsep menguraikan beberapa istilah yang terkait pada penelitian 

yang dilakukan sebagai berikut : 

a. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap 

pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber 

penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan 

kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan 

kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.9 

Dwiyanto mendefinisikan Pelayanan Publik sebagai serangkaian aktivitas yg 

dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.10 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, yang disebut pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

                                                           
9 Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. 2005. The Ethics Challenge in Public 
Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass. 
Hal. 22 
10 Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan 
Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 141 
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Definisi pelayanan publik dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

b. Pendekatan Citizen’s Charter 

Citizen’s charter adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan menempatkan pengguna layanan sebagai perhatian. Dalam hal ini, 

kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama 

dalam keseluruhan proses penyelengaraan layanan.11 

Menurut Wilhelmsson Citizen’s Charter pada dasarnya merupakan kontrak 

sosial antara birokrasi dan pelanggan (customer) yang dapat menjamin mutu 

pelayanan. Asumsi di dalam Charter ini menganjurkan Citizen`s sebagai user 

dalam pelayanan daripada sebagai anggota komunitas masyarakat yang organik.12 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel yang 

diobservasi dapat diukur.13  Guna kepentingan penelitian, peneliti membuat 

definisi operasional sebagai berikut : 

1. Citizen Charter memiliki lima unsur pokok , yaitu : 

                                                           
11 A.G. Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Hal. 171. 
12 Ahren B, Larsson H, Wilhelmsson C, Nasman B, Olsson T. 1997. Regulation of 
circulating leptin in humans. Endocrine .  
13 Wisadirman, Dirsono, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi untuk 
Ilmu Sosial, Malang: UMM Press. 
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 Visi dan Misi : Harus di ingat bahwa visi dan misi pelayanan tidak 

hanya di pahami sebagai selogan dan motto. 

 Standar Pelayanan : Standar pelayanan akan memuat standar 

perlakuan terhadap pengguna. 

 Alur Pelayanan : Berisi penjelasan tentang unit atau bagian  yang 

harus dilalui bila akan mengurus sesuatu. 

 Unit Pengaduan Masyarakat : Satuan ini wajib merespon dengan baik 

semua jenis pengaduan. 

 Survey Pengguna Layanan : adanya hubungan baik dan tingkat 

kepercayaan pengguna terhadap penyedia layanan. 

 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan 

atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan 

fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah yang diteliti kebenaranya. Berikut 

adalah cara-cara yang di capai dalam metode penelitian yaitu: 

1. Jenis Penelitian  

Dalam dunia pendidikan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan 

kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

kualitatif. Menurut Bagman dan Taylor mendefinisikan metodelogi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan Krik dan 

Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 
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ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

pada manusia dalam kawasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam bahasanya dan pengistilahan. 

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendiskripsikan mencatat, 

analisis dan menginprestasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, atau 

dengan kata lain untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada. Pada 

hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti 

status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

atau fenomena yang diselidiki.  

Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode 

penelitian untuk mendiskripsikan dan mencari gambaran secara sistematis dalam 

pengumpulan data yang diperoleh kegiatan penelitian berlangsung. Sehingga 

objek penelitian dan fakta dalam penelitian dapat di peroleh sesuai dengan fakta di 

lapangan atau dihasilkan peneliti langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini 

akan dilakukan sesuai dengan fakta dan informasi yang akurat dari tempat 

penelitian. Sehingga semua data yang telah dikumpulkan peneliti akurat. 

Terpercaya dan benar adanya. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan menjadi tujuan peneliti 

dalam sebuah penelitian. Dimana tempat tujuan tersebut peneliti ini adalah pada 

UPTD Puskesmas Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar yang terletak di jalan 

Ciliwung no. 178 Telp.  
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3. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber infomasi yang digunakan sebagai pokok 

kajian dalam melakukan penelitian. Data tersebut harus harus digali dari sumber-

sumber yang berkaitan dengan masalah yang di teliti untuk memperoleh hasil 

yang baik. Tujuan peneliti menggunakan sumber data yakni ingin memperoleh 

data-data yang akurat sesuai dengan fakta- fakta yang ada di lapangan dan 

mencari tahu permasalaham-permaslahan yang masih menjadi kendala dalam 

evaluasi  pelayanan publik  melalui pendekatan citizen’s charter. Dalam 

penelitian ini sumber data yang digunakan adalah : 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung 

dari sumbernya 14. Dengan demikian penelitian berhadapan langsung dengan 

wawancara pada sumber yang tepat untuk mendapatkan data dari lokasi penelitian 

dan nara sumber yang dapat dipercaya tanpa adanya perantara secara lengkap dari 

nara sumber yang mempunyai andil besar dan dianggap mampu dalam 

memberikan informasi secara lengkap dan terpercaya karena penelitian terhadap 

langsung dengan sumber yang tepat. 

Menggunakan sumber data primer dapat mempermudah penelitian dalam 

mencari informasi  dan bahan yang diperlukan dalam penelitian. Karena peneliti 

berhadapan langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan . sumber data 

ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa data dari penelitian ini langsung diperoleh 

                                                           
14 Hermawan Warsito, Pengantar Metode Penelitian . PT Gramedia Pustaka 
Utama , Jakarta Tahun 1995 
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dari instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian. Data primer merupakan 

data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti baik melalui narasumber 

ataupun Pegawai Puskesmas Kepanjen Kidul Kota Blitar. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, jadi dalam 

hal ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya, peneliti hanya 

sebagai pemakai data. Diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah diolah 

instansi, kantor atau lembaga lain yang sesuai dengan bidangnya. Dimana data 

tersebut bias berbentuk buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang di dapat dari 

Puskesmas Kepanjen kidul, Koran-koran lokal, maupun  dari internet atau televise 

dan perundang-undangan yang berhubungan dengan dan berkaitan dengan peneliti 

ini.  

Peneliti dalam mencari sumber data yang diperlukan menggunakan 

sumber data yang sudah ada dan sudah di olah baik berupa buku , jurnal ,Koran , 

ataupun dokumen- dokumen yang dipeoleh dari tempat penelitian. Sumber data 

ini juga dapat membantu penelitian untuk mendapatkan apa yang dicari selama 

penelitian berjalan. 

4. Subyek Penelitian  

Subyek Penelitian adalah seseorang atau lebih yang dipilih dengan sengaja 

sehingga narasumber data dapat terkumpul karena dianggap menguasai bidang 

yang berhubungan dengan sasaran peneliti. Subyek peneliti ini berkaitan dengan 

sumber-sumber informasi didapatkan oleh peneliti saat dilakukanya penelitian 



14 
 

yang berupa orang-orang dan bisa memberikan data informasi secara lengkap 

mengenai permasalahan yang terjadi pada pusat penelitian.  

Subyek penelitian adalah sesuatu baik orang , benda ataupun lembaga 

(organisasi) yang sifat  keadaanya akan diteliti. Dalam penelitian ini subyek 

penelitianya adalah orang yang benar-benar memahami permasalahan yaitu 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dalam pelayanan publik melalui 

pendekatan Citizen’s charter. 

Subyek penelitian yang digunakan peneliti dalam hal ini menggunakan 

purposive sampling yakni metode pengambilan sampel yang dipilih dengan 

cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel 

dengan mengambil sample orang-orang yang dipilih oleh penulis menurut ciri-ciri 

spesifik dan karakteristik tertentu.15 Dalam hal ini subyek penelitian ditunjukan 

pada narasumber yang menguasai dan yang mengerti dengan sasaran penelitian. 

Dengan demikian subyek penelitian dapat memberikan informasi ataupun data 

yang dicari oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi  subyek penelitian 

adalah : 

 Seksi (pelayan) pada masing-masing poli. 

 Masyarakat pengguna layanan kesehatan. 

 

 

 

 
                                                           
15 Djarwanto, 1998. Statistik Sosial Ekonomi, Bagian Pertama, Edisi Kedua, 
Cetakan Ketiga. Yogyakarta : BPFE. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah : 

a) Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan 

responden. Dalam pengambilan data disini biasanya juga diikuti dengan 

menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Wawancara 

bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan wawancara terstrukur, yaitu wawancara yang disusun 

secara terprinci atau jelasnya menggunakan draf pertanyaan dengan pihak yang 

dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan peneliti yang akan diteliti. 

Maksud dari wawancara dilakukan peneliti akan tetapi dalam lingkup peneliti, dan 

tidak meluas pada masalah-masalah lain.16  

Selama proses wawancara berlangsung peneliti dapat mengajukan 

berbagai pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan guna membantu peneliti 

berkomunikasi langsung dengan narasumber terkait. Wawancara atau percakapan 

yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang evaluasi pelayanan 

publik melalui citizen charter dan juga faktor penghambat yang dihadapi.  

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

informasi sebagaimana yang mereka saksikan. Observasi yaitu dimana peneliti 

mengumpulkan data dengan mencatat informasi sebagaimana yang mereka 

saksikan secara langsung dengan melihat, mendengar, yang kemudian dicatat 

                                                           
16 Gulo, w , 2002 , Metode Penelitian. Grasindo , Jakarta , Hal 118  
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secara subyektif mungkin, maka penelitian ini menggunakan observasi terstruktur 

yaitu observasi yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan 

dan dimana tempatnya. Data yang diperoleh dari observasi adalah data untuk 

menggetahui  Evaluasi Puskesmas Kepanjenkidul Kota Blitar dalam pendekatan 

melalui citizen charter. 

Menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dapat 

mengetahui kondisi ril yang terjadi di daerah tempat penelitian yakni Kota Blitar. 

Sampai sejauh mana  Puskesmas UPTD Kepanjenkidul kota blitar melakukan 

evaluasi melalui citizen charter. observasi dilakukan langsung oleh peneliti di 

UPTD Puskesmas yang di wakili oleh Ketua kegiatan dan Kepala Puskesmas. 

Sehingga penelitian dapat terbantu dalam pengumpulan data ataupun informasi 

yang dibutuhkan benar adanya dan akurat. 

b. Dokumentasi 

Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan pencatatan terhadap berbagai 

dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, peraturan maupun arsip-arsip yang 

tersedia di UPTD Puskesmas Kepanjenkidul dengan tujuan untuk menjadikan 

bagian yang menunjang secara teoritis terhadap penelitian.  

Peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan dengan dokumentasi 

yang bertujuan untuk menjadikan catatan atau bukti penelitian yang dilakukan 

baik dokumen resmi , arsip, laporan yang didapatkan langsung dari UPTD terkait. 

Peneliti juga dapat menggunakan dokumentasi berupa foto, atau video selama 

kegiatan berlangsung. 
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6. Teknik Analisis Data  

Analis data ada penelitian ini menggunakan model interaktif.17 Yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1.1 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

Sumber: Miles dan Huberman, 1948 

a. Reduksi  Data  

Reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan , pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan.18 Langkah –langkah yang digunakan adalah 

menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkatagorisasikan kedalam tiap 

permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasikan sehingga dapat ditarik dan di verifikasi. Data yang di 

reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.  

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan 

mempermudah peneliti  melakukan pengumpulan data  selanjutnya serta mencari 
                                                           
17 (Milles dan Huberman (1948) dalam metode penelitian kuantitatif dan kualitatif 
dan R&D) 
18 Miles, Matthew B dan Huberman, A Michel, Analisis data Kualitatif, Jakarta 
Universitas Indonesia Press, 1992, Hal. 16 
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data tambahan jika di perlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka 

jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, 

reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak 

mempersulit analisis selanjutnya. 

b. Display Data/ Penyajian Data 

Setelah data di reduksi, langkah analisi selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.19 

Penyajian data di arahkan  agar data hasil reduksi  terorganisasikan 

tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah di pahami, penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar katagori serta 

diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam 

memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data 

yang releven sehingga informasi yang di dapat di simpulkan dan memiliki makna 

tertentu untuk menjawab masalah penelitian. 

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah paling menuju 

tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian 

data tidak semata-mata mendiskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses 

analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan berdasarkan 

temuan dan melakukan verifikasi data. 

 

 
                                                           
19 Milles, Matthew B dan Huberman, A Michel. Op.Cit.Hal 17 
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c. Menarik Kesimpulan  

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang 

telah di peroleh sebagai hasil dari peneliti. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti keteraturan,  pola-

pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan 

kesimpulan lebih dahuiu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan 

kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan 

pendapat Milles dan Huberman, proses analistik tidak sekali jadi, melainkan 

interaktif, secara boalk-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi 

maka dapat di tarik kesimpulan berdasarkan hasil  penelitian yang disajikan dalam 

bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis 

data, juga merupakan tahap akhir dari pengolahan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


