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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam praktiknya memliki dua fungsi yakni fungsi sebagai 

pembuat kebijakan dan fungsi penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. 

Penyediaan pelayanan publik yang baik dan tepat oleh pemerintah merupakan elemen 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dikarenakan 

pemerintah berupaya dalam rangka memenuhi kebutuhan publik atau mansyarakat. 

Pelayanan publik sendiri secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang 

diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang 

diselenggarakan oleh pihak swasta)1.   

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat 

yang mana pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakatnya. Selain itu, dalam era desentralisasi pendidikan 

merupakan urusan wajib yang perlu dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka 

melaksanakan roda pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

menjanbarkan bahwa pendidikan adalah bentuk sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peseerta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

1 Putra, Fadhilla. 2012. New Public Governance. Malang: UB Press. Hal 61 
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.2 Pendidikan merupakan hak 

semua sehingga ssemua warga negara berhak dan layak memperoleh pendidikan 

tanpa terkecuali. 

 Pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah haruslah merata dan 

menjangkau semua pihak. Salah satunya yakni perlunya perhatian pemerintah yang 

lebih untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak penyandang autis. 

Fenomena anak autis bukanlah merupakan hal yang baru, ada di sekeliling kita. Anak 

autis tergolong anak yang mengalami hambatan pada perkembangan perilakunya. 

Autisme sendiri merupakan gangguan perkembangan pada anak yang ditandai dengan 

adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, 

komunikasi, dan interaksi sosial.3  

Jumlah penyandang autisme di Dunia menunjukkan angka yang cukup besar. 

Menurut data UNESCO pada tahun 2011, sekitar 35 juta orang di dunia merupakan 

penyandang autis dan rata-rata 6 dari 1000 orang di dunia mengidap autisme.4 

Sedangkan di Indonesia, memang masih belum ada data atau angka pasti mengenai 

jumlah pengidap autisme. Akan tetapi berdasarkan artikel dari klinikautis.com 

melansir bahwa jumlah kasus autisme di Indonesia mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan seperti data berikut ini: 

                                                           
2 Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1. 
3 Kustawan, Dedi dan Yani Meimulyani. 2013. Mengenai Pendidikan Khusus dan Pendidikan 

Layanan Khusus Serta Implementasinya.  Jakarta: PT Luxima Metro Media. Hal 29  
4 Diakses dari https:/jpnn.com/read/2013/04/12/penderita-autisme-di-indonesia-terus-meningkat/ pada 

tanggal 10 November 2017. 
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“Pada tahun 2010 diperkirakan satu per 300 anak menjadi penyandang autis. 

Sedangkan tahun 2015 diperkirakan satu per 250 anak. Tahun 2015 

diperkirakan terdapat kurang lebih 12.800 anak penyandang autis atau 

134.000 penyandang spectrum Autis di Indonesia.”5    

Berdasarkan data di atas menunjukkan suatu kondisi yang sangat 

menghawatirkan. Apabila tidak ditangani dengan tepat dan maksimal, penyandang 

autis yang masih memiliki kemungkinan untuk sembuh, menjadi sulit untuk 

disembuhkan. Hal ini tentunya akan berdampak pada masa depan anak autis tersebut. 

oleh karena itulah sangat diperlukan ada pelayanan pendidikan bagi anak autis baik 

itu melalui sekolah ataupun model pelayanan yang menawarkan jasa pelayanan terapi 

bagi anak penyandang autis. Apabila hal ini tersedia bagi masyarakat, terutama para 

orang tua yang memiliki anak penyandang autis, tentu saja akan membantu 

permasalahan para orang tua tersebut. 

 Pelayanan pendidikan yang merata, termasuk pada anak penyandang autis 

didukung pula oleh adanya Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang 

disabilitas. Undang undang tersebut mengamantkan akan adanya hak pendidikan bagi 

penyandang disabilitas. Hak pendidikan penyandang disabilitas salah satunya yakni 

mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, 

dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.6 Hal ini merupakan upaya 

pemerintah untuk mewujudkan keadlilan dalam pelayanan pendidikan bagi anak 

penyandang autis yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas. 

                                                           
5 Diakses dari https://klinikautis.com/2005/09/06/jumlah-penderita-autis-di-indonesia/ pada 10 

November 2017. 
6 Undang-Undang No 6 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas Bagian Keenam Pasal 10 

https://klinikautis.com/2005/09/06/jumlah-penderita-autis-di-indonesia/
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 Salah satu upaya pemerintah dalam berusah memberikan pelayanan 

pendidikan yang merata bagi anak autis yakni adanya suatu inovasi dari pemerintah 

dengan mendirikan Pusat Layanan Autis (PLA) atau Autis Center. Kota Blitar 

merupakan  salah satu pemerintah daerah yang memiliki Pusat Layanan Autis di 

kotanya. PLA di Kota Blitar secara resmi didirikan pada maret 2015. Berarti hingga 

tahun ini telah operasional kegiatan di PLA telah berjalan selama dua tahun. PLA ini 

adalah lembaga yang yang didirikan oleh pemerintah Kota Blitar di bawah naungan 

Dinas Pendidikan Kota Blitar. Pendirian PLA Kota Blitar ini juga berangkat dengan  

diterbitkanya pada tahun 2014 Surat Keputusan atau SK Wali Kota Blitar 

No/188/941/HK/410.010.2/2014 Tentang Tim Pengelola Pusat Layanan Autis Kota 

Blitar. PLA Kota Blitar ini merupakan sebuah lembaga sosial yang dibangun untuk 

melaksanakan program pelayanan khusus bagi penyandang autis dari keluarga yang 

tidak mampu.  

PLA di Kota Blitar tidak serta merta berdiri begitu saja, melainkan dilatar 

belakangi oleh berbagai permasalahan yang menyangkut kondisi penyandang autisme 

dan pelayanan pendidikannya di Kota Blitar. Hal ini sesuai dengan data BPS Kota 

Blitar yang menjunjukkan angka yang cukup banyak seperti pada data berikut ini. 
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Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Autis 

Antara Tahun 2015-2017 yang Mengikuti Pendidikan di PLA Kota Blitar 

 

No Tahun Jumlah 

1 2015 68 

2 2016 168 

3 2017 220 

 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pegawai PLA Kota Blitar, 2017 

Tabel di atas merupakan jumlah penyadang autis yang mengikuti pendidikan 

di PLA Kota Blitar dalam kurun waktu tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 yakni 

tahun awal berdirinya PLA Kota Blitar, jumlah anak penyandang autis yang 

mengikuti pendidikan diPLA Kota Blitar berjumlah 68 jiwa, pada tahun 2016 

meningkat jumlahnya menjadi 168 jiwa, dan pada tahun 2017 meningkat lagi dengan 

peserta didik berjumlah 220 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa 

dari tiap tahunnya pihak PLA Kota Blitar mencatat kenaikan jumlah anak 

penyandang autis yang berada di Kota tersebut. kenaikan jumlah anak penyandang 

autis ini cukup memprihatinkan bagi PLA Kota Blitar. Maka kehadiran PLA Kota 

Blitar yang berdiri di tahun praktis sangat membantu para orang tua yang memiliki 

anak penyandang autis. 

 Pendirian PLA di Kota Blitar juga merupakan inovasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Blitar khususnya Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam memberikan 

atau menyediakan pelayanan pendidikan bagi anak penyandang autis. Hal ini 

dikarenakan, selama ini pendidikan bagi anak autis yang diselenggarakan oleh 

Sekolah Luar Biasa (SLB) masih dirasa kurang. Pendidikan di SLB memang hanya 
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sekedar pendidikan umum semata. Padahal anak penyandang autis perlu penanganan 

yang lebih melalui bebarapa terapi khusus.  

Selain itu, pendirian PLA juga dilatarbelakangi oleh tutntutan atau 

demonstrasi yang dilakukan sekelompok masyarakat Kota Blitar di tahun 2012. 

Sekitar 100 warga Blitar, Jawa Timur, yang tergabung dalam forum komunikasi 

rakyat Kota Blitar menggelar unjuk rasa di Dinas Pendidikan Kota Blitar  yang 

menuntut akan dilakukannya pendirian sekolah bagi anak penyandang autis.7 Forum 

masyrakat kota Blitar tersebut beranggapan bahwa anak penyandang autis 

mempunyai hak seperti anak normal lainnya yakni mendapatkan pendidikan yang 

layak sehingga pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada mereka.  

Pendapat masyarakat akan berdirinya PLA Kota Blitar sangatlah masuk akal, 

karena memang pendidikan khusus berupa terapi bagi anak penyandang autis tidaklah 

murah melainkan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Apalagi banyak pula orang 

tua anak penyandang autis yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga 

sangat keberatan untuk membayar biaya pendidikan khusus atau terapi bagi anaknya 

yang autis. Biaya terapi penyandang autis relatif mahal dan untuk tarif terapi berkisar 

antara Rp 50.000-Rp 500.000 per jam, padahal, pasien perlu terapi minimal 6-10 jam 

per minggu.8 Oleh karena itu kehadiran PLA di Kota Blitar sangatlah membantu bagi 

masyarakat di Kota Blitar yang memiliki anak penyandang autis dan kurang mampu. 

                                                           
7 Diambil dari https://jatim.antaranews.com/lihat/berita/90468/warga-blitar-tuntut-pendirian-sekolah-

autis  pada 10 Nobember 2017 
8 Diambil dari http://lifestyle.kompas.com/read/2012/03/15/Tenaga.Ahli.Autisme.Terbatas pada  10 

November 2017   

https://jatim.antaranews.com/lihat/berita/90468/warga-blitar-tuntut-pendirian-sekolah-autis
https://jatim.antaranews.com/lihat/berita/90468/warga-blitar-tuntut-pendirian-sekolah-autis
http://lifestyle.kompas.com/read/2012/03/15/Tenaga.Ahli.Autisme.Terbatas
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Hal ini karena PLA Kota Blitar tidak mematok biaya bagi para orang tua yang 

mendaftarkan anaknya untuk terapi autis di PLA Kota Blitar, melainkan pihak PLA 

hanya menekankan pada pihak orang tua wali untuk bebas menyumbang seikhlasnya 

bagi biaya operasional penunjang PLA Kota Blitar. Kebijakan ini tentunya sangat 

menguntungkan bagi masyarakat. 

Inovasi pelayanan publik melalui hadirnya PLA Kota Blitar ini merupakan hal 

yang sangat penting terutama dalam beberapa aspek seperti adanya PLA merupakan 

upaya dari pemerintah Kota Blitar untuk memperluas akses pelayanan publik, sebagai 

pelayanan itu sifatnya acces for all atau dapat diakses semua kalangan. Biaya 

pelayanan autis yang jauh lebih murah dibandingan dengan swasata memberikan  

kesempatan bagi semua kalangan untuk dapat mengakses pelayanan pendidikan anak 

autis di PLA Kota Blitar. PLA Kota Blitar juga hadir untuk memperbaiki pelayanan 

pendidikan bagi anak autis yang dirasa masih kurang, misalnya seperti melalui SLB.  

 Oleh karenanya, berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat dikatakan 

bahwa PLA Kota Blitar merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Blitar dan khususnya Dinas Pendidikan Kota Blitar karena PLA ini 

meupakan hal yang baru di Kota Blitar. Selain itu adanya PLA ini juga sangat 

bermanfaat bagi masyrakat khususnya orang tua dari anak penyandang autis di Kota 

Blitar. Oleh karena pada penelitian ini penulis mengangkat penelitian tentang 

“Inovasi Pelayanan Bagi Anak Penyandang Autis (Studi pada Program Pelayanan 

Pendidikan Bagi Anak Autis di Pusat Layanan Autis Kota Blitar). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian tersebut dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana inovasi pelayanan pendidikan bagi anak penyandang autis 

melalui program pelayanan bagi anak autis di Pusat Layanan Autis (PLA) 

kota Blitar ? 

2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat bagi inovasi pelayanan 

pendidikan bagi anak penyandang autis melalui program pelayanan bagi 

anak autis di Pusat Layanan Autis (PLA) kota Blitar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui inovasi pelayanan bagi anak penyandang pendidikan autis 

melalui program pelayanan bagi anak autis di Pusat Layanan Autis (PLA) 

kota Blitar.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi inovasi 

pelayanan pendidikan bagi anak penyandang autis melalui program 

pelayanan bagi anak autis di Pusat Layanan Autis (PLA) kota Blitar. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, praktis maupun 

akademis, yakni sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil dari penelitian ini secara teoristis di harapkan agar dapat 

memperoleh pengetahuan yang lebih tentang inovasi pelayanan bagi 

anak autis yang disediakan oleh PLA Kota Blitar. 

b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

memili keterkaitan  dengan proram pelayanan anak penyandang autis 

autis di PLA Kota Blitar. 

c. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya 

pengembangan ilmu Politik dan Pemerintahan, khususnya pada aspek 

inovasi pelayanan bagi anak autis yang disediakan oleh PLA Kota 

Blitar. 

2. Manfaat Akademis  

a. Memberikan tambahan wawasan/pengetahuan bagi peneliti sendiri dan 

pembaca tentang pelayanan bagi anak penyandang autis, khususnya 

yang dilaksanakan di PLA Kota Blitar. 

b. Memberikan sumbangan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan 

datang yang dikaitkan dengan inovasi pelayanan bagi anak 

penyandang autis. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah satuan arti yang mewakili sejumlah obyek yang 

mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan 

abstraksi terhadap obyek-obyek yang dihadapi, sehingga obyek-obyek ditempatkan 
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dalam golongan tertentu. Obyek-obyek dihadirkan dalam bentuk representasi mental 

tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk satu kata9. 

Dengan demikian perlu peneliti definisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan 

tema dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Inovasi  

Inovasi dalam konsep yang luas  sebenarnya tidak hanya terbatas pada 

produk, melainkan dapat berupa ide, cara-cara atau pun objek yang dipersiapkan 

oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru.10 Sedangkan inovasi menurut Rodgers 

adalah innovation is an idea, practice, or object that is perceived (sebuah inovasi 

adalah suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu ataupun satu 

unit untuk diadopsi.11 Dengan demikian suatu inovasi dapat dimaknai sebagai segala 

sesuatu yang bersifat baru dalam suatu organisasi yang kemudian dijalankan oleh 

organisasi tersebut. Inovasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

kinerja dan pelayanan dari suatu organisasi. 

2. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh 

berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua 

                                                           
9 Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. Psikologi Belajar. Jakarta : Rineka Cipta Hal 30 
10 Suryani, Tatik. 2008. Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Graha 

Ilmu. Hal 304. 
11 Samsara, Ladiatno. 2013. Inovasi Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi (Studi tentang Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya). 

Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol 1 No 1 Hal 9.  
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barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai 

pelayanan publik12. Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan13. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang 

atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya. 

Selain itu, melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, mendefinisikan 

pelayanan publik sebagai 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.14 Pelayanan publik dapat 

berupa barang dan jasa serta pelayanan administratif. Pelayanan publik haruslah 

bersifat adil untuk semua warga negara tanpa diskriminatif dan dapat dipertanggung-

jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. 

 

3. Anak Autis 

Autisme adalah gangguan perkembangan pada anak yang ditandai dengan 

adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perliaku, 

                                                           
12 Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: 

Universitas Gajah Mada Press. Hal 14.  
13 Mahmudi. 2010.  Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen 

YKPN. Yogyakarta. Hal 22 
14 Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentan Pelayanan Publik. Bab 1 Pasal 1.  
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komunikasi, dan interaksi sosial.15 Sedangkan Sutadi menjabarkan bahwa autis 

adalah gangguan perkembangan berat yang antara lain mempengaruhi cara 

seseorang untuk berkomunikasi dan bereaksi dengan orang lain, karena penyandang 

autis tidak mampu berkomunikasi secara verbal dan non verbal.16 Penyandang autis 

memiliki beberapa hambatan dan yang paling utama yakni berkaitan dengan 

kemampuan komunikasinya dengan orang sekitarnya. Karena anak penyandang autis 

hanya terpusat pada dirinya sendiri dan dalam perilakunya sering mengabaikan 

orang lain sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi. 

F. Definisi Operasional 

1. Inovasi Pelayanan Bagi Anak Penyandang Autis di PLA Kota Blitar 

a. Inisiasi ide berdirinya Pusat Pelayanan Autis Kota Blitar. 

b. Difusi inovasi atau penyebarluasan inovasi pelayanan bagi anak penyandang 

autis di PLA Kota Blitar. 

c. Penataan Kelembagaan 

i. Penetapan Dasar Hukum PLA Kota Blitar. 

ii. Pengelolaan dan pengembangan Kelembagaan PLA Kota Blitar. 

d. Tugas, pokok, dan fungsi tim pengelola PLA Kota Blitar 

e. Standar pelayanan yang diberikan di PLA Kota Blitar 

f. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja di PLA Kota Blitar. 

                                                           
15 Kustawan, Dedi dan Yani Meimulyani. 2013. Mengenai Pendidikan Khusus dan Pendidikan 

Layanan Khusus Serta Implementasinya.  Jakarta: PT Luxima Metro Media. Hal 29 
16 Koswara, Deded. 2013. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta: PT Luxima Metro Media. 
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2) Faktor Penghambat Inovasi Pelayanan Bagi Anak Penyandang Autis di Kota 

Blitar. 

a) Tidak adanya regulasi seperti Peraturan Daerah atau Perwali mengenai 

Pendidikan Disabilitas dan Autis di Kota Blitar  

b) Kurangnya Informasi Kelembagaan Melalui Website PLA Kota Blitar  

c) Kurang Sumber Daya Manusia yang Memadai 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang 

dilakukanuntuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

dimana penelitian kualitatif menurut Bodgan & Taylor (1990) dalam Imam 

Gunawan17yakni “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang 

diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh)”. 

Adapun langkah-langkah metode yang digunakan dalam mendukung 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif deskriptif, Di mana 

pengertian penelitian deskriptif menurut Sugiyono adalah sebagai berikut: “Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

                                                           
17Gunawan, Imam, 2013, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Bumi Aksara, Jakarta. Hal 82 
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baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain.18 

2. Subyek Penelitian 

 Subjek penelitian dapat dipahami sebagai pihak/orang yang nantinya menjadi 

sampel dalam penelitian dan menjadi pihak yang terwawancarai atau informan. 

Berikut ini subjek penelitian yang ditentukan oleh penulis: 

a. Kepala atau Staf PLA Kota Blitar 

b. Orang tua wali anak penyandang autis di PLA Kota Blitar. 

3. Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang akurat harus didukung dengan sumber 

informasi dan data yang valid. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang 

berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga data harus 

didapatkan dari sumber yang terpercaya. Hal tersebut guna mendukung kaidah 

keilmiahan dan memperoleh data yang didapatkan dari sumber yang relevan. 

Menurut Sugiyono terdapat dua sumber data yang dilakukan dalam penelitian 

kualitatif yaitu sumber data primer atau sekunder.19 Maka dalam penelitian yang 

dilakukan ini terdapat dua sumber data, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika suatu 

peristiwa terjadi.20 Data primer yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan yang 

diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait yang akan 

                                                           
18Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA. Hal 5 
19 Ibid Hal 225. 
20Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. Hal 289. 
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menjadi informan. Adanya informasi yang diberikan oleh pihak yang terlibat, dapat 

menggali fenomena yang akan diteliti secara lebih mendalam. Adapun pihak-pihak 

yang dijadikan informan sebagai proses penggalian data dan informasi pada 

penelitian ini yakni, pertama, pihak Kepala atau Staf PLA Kota Blitar. Kedua, Orang 

tua wali anak penyandang autis di PLA Kota Blitar. 

b. Data Sekunder 

Definisi data sekunder menurut Sarwono adalah data yang sudah tersedia 

sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.21 Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder digunakan sebagai pendukung 

dalam menguatkan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi salinan 

perda, profil instansi atau lembaga terkait yang diperoleh melalui dokumentasi. Selain 

itu data sekunder juga bisa berasal dari jurnal-jurnal atau buk-buku yang memiliki 

keterkaitan dengan peneletian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah perilaku yang tampak dengan adanya tujuan yang ingin 

dicapai dapat berupa perilaku yang dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat 

dihitung, dan dapat diukur. Tujuan tersebut adalah untuk mendeskripsikan 

lingkungan yang diamati, individu-individuyang terlihat beserta aktivitas 

yangberlangsung dalam lingkungan yang diamati dan perilaku yang dimunculkan 

                                                           
21 Sarwono, Jonathan. 2007 Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS, Yogyakarta : Andi Offset. 

Hal 123 



16 
 

serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.22 Sedangkan 

merujuk pada pengertian bahasa, pengertian dari observasi adalah memperhatikan 

dan mengamati. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa observasi adalah berupa 

metode pengumpulan data dengan melaksanakan kegiatan pengamatan.  

Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi yang lebih mendetail dan 

kejelasan dari setiap fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan teknik pengamatan. Peneliti mengamati secara langsung ke 

lokasi penelitian untuk melihat situasi, kondisi dan aktifitas yang terjadi dilapangan, 

sehingga akanmendapatkan data-data yang relevan dengan fokus dan masalah yang 

diteliti. Peneliti menyatakan secara terus terang kepada objek yang diteliti, bahwa 

sedang melakukan kegiatan penelitian. Jadi gambarannya mereka yang menjadi objek 

penelitianakan mengetahui kegiatan penelitian mulai dari awal hingga akir tentang 

aktivitas peneliti. Mengawali kegiatan penelitian, peneliti melaksanakan observasi 

dengan pra penelitian. Pra penelitian ini kegiatannya meliputi kegiatan wawancara, 

mempelajari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan, dan 

pihak yang lain adalah terwawancara/informan yaitu orang yang memberikan 

jawaban atas pewawancara.23  Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah 

wawancara baku terbuka, yaitu wawancara yang menggunakan seperangkat 

                                                           
22 Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika. hlm. 131-

132 
23Moleong, Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 186  



17 
 

pertanyaan baku dan para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai 

sehingga mereka yang diwawancarai memahami dan mengetahui maksud tujuan 

wawancara itu. Dengan jenis wawancara tersebut informan dapat menjawab secara 

bebas dan permasalahan yang termuat dalam pertanyaan dapat terjawab dengan 

baik.Definisi dari wawancara menurut ahli adalah tehnik mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan 

data lengkap dan mendalam. Informan dalam penelitian ini yakni kepala atau staf 

PLA Kota Blitar dan Orang tua wali anak penyandang autis di PLA Kota Blitar. 

c.  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang 

lain tentang subjek yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam 

berbentuk tulisan, gambar atau data-data yang diperoleh dari dokumen atau catatan 

resmi instansi yang diteliti.24Moleong mengemukakan dua bentuk dokumen yang 

dapat dijadikan bahan dalam teknik dokumentasi:25 Pada umumnya, dokumentasi 

dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar, foto-foto, rekaman wawancara, 

dokumen-dokumen resmi, dan lain sebagainya yang berasal dari instansi yang diteliti 

yaitu PLA Kota Blitar, maupun pihak lain yang masih terkait dengan permasalahan 

yang diteliti. 

5. Fokus Penelitian 

                                                           
24 Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba  

          Humanika. Hal 143 

25Moleong, Lexy.  2006. Hal. 217-218 
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 Fokus kajian penelitian ini yakni pada aspek inovasi pelayanan bagi anak 

penyandang autis di PLA Kota Blitar. Selain itu penelitian ini juga berkaitan dengan 

faktor penghambat dalam inovasi pelayanan bagi anak penyandang autis di PLA 

Kota Blitar. 

 

6. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PLA Kota Blitar Jalan Kapuas, Kepanjenkidul, 

Kota Blitar 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan urian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalan analisis data kualitatif. Karena jenis 

penelitian ini deskriptif kualitatif maka peneliti menggunakan analisis data yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman26 sebagai berikut ini: 

a. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancaradan studi dokumentasi.27Proses pengumpulan data dilakukan saat pra 

penelitian dan pada saat penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik 

untuk menentukan batas akhir dari pengumpulan data di lapangan, karena sepanjang 

                                                           
26 Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UIP. Hal 20 

27Bungin, Burhan. 2003. Analisis DataPenelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 70 
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penelitian masih berlangsung selama itulah pengumpulan data-data yang dibutuhkan 

oleh peneliti akan dilakukan. Sebagaimana yang telah peniliti sampaikan di sub-bab 

sebelumnya bahwa pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung, 

melakukan wawancara dengan informan, membuat dokumentasi dan membuat 

catatan dilapangan. 

3) Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.28 Pada proses ini, peneliti lakukan 

setelah mendapatkan data-data dari kegiatan wawancara, hasil observasi dan hasil 

studi dokumentasi yang kemudian diubah menjadi bentuk tulisan dan 

dikategorisasikan sesuai fokus bahasan masing-masing. Setelah itu dilakukan reduksi 

atau memilah data-data yang telah dikumpulkan lalu menggabungkan atau 

menghubungkan antar data yang telah dipilah. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menemui data-data yang 

sesuai dengan pokok bahasan. Selain daripada itu dapat mempermudah proses 

pengumpulan data selanjutnya. 

 

 

4) Display Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

                                                           
28 Sugiyono. 2008.  Hal 247  
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mendisplaikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.29 

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. 

5) Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan Data adalah tahap terakir dalam rangkaian analisis data kualitatif 

dalam model interaktif. Kesimpulan data adalah proses verifikasi dari data-data yang 

telah dipilah pada tahap sebelumnya yang kemudian disimpulkan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian.30 Jadi pada tahap kesimpulan data menjurus pada jawaban 

pada fokus bahasan dan mengungkap fakta dari pertanyaan penelitian yang diajukan 

sebelumnya. Pada tahap ini 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. 

                                                           
29Ibid, Hal 341. 
30Moleong. 2006.  Hal. 252. 
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