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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan mobilitas ekonomi 

yang tinggi hal itu menjadi masalah karena adanya kepadatan penduduk belum di 

sertai dengan fasilitas yang dapat menunjang mobilitas ekonomi, disisi lain Indonesia 

juga memiliki banyak kota yang belum memiliki fasilitas penghubung antara kota 

satu dengan kota lain padahal Indonesia adalah jalur khatulistiwa. Sehingga 

mengharuskan Indonesia untuk mencari Inovasi memecahkan masalah- masalah yang 

ada agar tidak menimbulkan pandangan buruk masyarakat terhadap pemerintah 

Indonesia. Inovasi tersebut berupa penyusunan strategi guna mengimbangi laju antara 

mobilitas ekonomi dan jumlah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan melalui 

pembangunan1. Pembangunan yang dilakukan harus dipilah bukan karena semata 

untuk memperbanyak jumlah infrastruktur namun lebih pada yang bermanfaat untuk 

kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif.  

Pembangunan harus mempertimbangkan beberapa aspek- aspeknya seperti 

pemerataan, keadaan SDM dan SDA, serta pembangunan dapat berfungsi secara 

jangka panjang. Dengan istilah lain bahwa dengan adanya pembangunan tersebut di 

harapkan masyarakat bisa mengelola sumber daya guna melanjutkan kehidupan untuk 

masa sekarang dan memelihara pembangunan yang sudah dilakukan saat ini untuk 

                                                           
1Azis, I. J., Primanda, A., & Udiani, C. (2010). Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil 
Salim. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hal. 23 
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masa yang akan datang dengan tujuan bahwa generasi yang akan datang juga dapat 

menikmati dampak adanya pembangunan saat ini. 

Pembangunan yang dilakukan guna memberikan akses yang lebih mudah 

kepada masyarakat untuk melakukan mobilitas ekonomi agar menimbulkan 

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan bisa dimulai dari 

membangun sumber daya manusia dengan cara memberikan pengatahuan dan skill 

melalui organisasi- organisasi atau perkumpulan lainnya yang bertujuan untuk 

mengarahkan masyarakat pada skill yang di miliki agar bisa dimanfaatkan dengan 

baik oleh masing- masing individu, kedua adalah membangun sumber daya alam 

dengan cara mengelolanya dari bahan mentah menjadi bahan baku yang harus 

diperhatikan regenerasinya agar tidak merusak keberlanjutan lingkungan di masa 

yang akan datang.   

Adanya mobilitas ekonomi di perkotaan jika tidak diimbangi dengan 

pembangunan infrastruktur juga tidak akan mempermudah masyarakat menerapkan 

skill yang telah dimilikinya. Ketersediaan infrastruktur di kawasan perkotaan sudah 

tidak dapat di hindarkan. Hal itu sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat 

perkotaan, infrastruktur menjadi fasilitas penunjang seseorang untuk melakukan 

pekerjaan. Infrastruktur di bangun untuk menambah dan melengkapi fasilitas public, 

salahsatu infrastruktur yang sangat penting di daerah perkotaan adalah jalan. Peranan 

jalan menjadi sangat vital di kalangan masyarakat karena jalan merupakan alat yang 

berfungsi untuk mengkonektivitaskan masyarakat satu dengan yang lainnya, 

pekerjaan satu dengan lainnya  melalui jalur darat. 
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Salah satu perkotaan yang ada di Indonesia yang membutuhkan fasilitas jalan 

yang luas adalah kota Batu. Batu merupakan kawasan urban dengan keindahan alam 

serta panorama menarik yang menyebabkan perekonomian masyarakat maju dalam 

bidang objek wisata. Hal ini yang mendorong banyaknya wisatawan domestic 

maupun lokal berkunjung ke kota Batu sehingga menyebabkan laju aktivitas 

penduduk yang padat. Seiring dengan bertambahnya penduduk serta meningkatnya 

angka kesejahteraan masyarakat maka akan mendorong untuk melakukan berbagai 

aktifitas dan kebutuhan untuk melakukan perjalanan. Inilah yang menyebabkan 

munculnya masalah yang sama dari waktu ke waktu yaitu rusaknya infrastruktur jalan 

karena terlalu padat aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat terutama di jalan. Jalan 

sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama untuk 

mendukung bidang social, ekonomi dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan 

melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan 

pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan 

nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk 

struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional2. Jalanan 

yang dibangun tidak sesuai dengan standart bisa menimbulkan permasalahan yang 

baru seperti bertambahnya angka kecelakaan dan lain sebagainya. Hal tersebut 

dikarenakan banyaknya jalan yang rusak dan kurang adanya perhatian Pemerintah 

dalam bentuk pendanaan untuk memperbaikinya. Apabila hal itu terus dibiarkan 

bukan tidak mungkin masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada Pemerintah 

untuk mengurus daerahnya yang bisa berakibat pada banyaknya demo- demo berupa 

                                                           
2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan huruf b 
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tuntutan pada Pemerintah, dan banyak hal yang tidak diinginkan lainnya. Dalam 

pembangunan jalan, Pemerintah juga di tuntut selektif agar dapat menciptakan jalan 

yang standart untuk pelaku perjalanan dengan beberapa indikator yaitu ekonomis, 

efektif  dan efisien, serta memperhatikan kondisi jalan dan pelengkapnya agar 

pengguna jalan dapat merasakan dampak positifnya. 

Untuk menangani masalah- masalah yang timbul akibat padatnya mobilitas 

yang dilakukan masyarakat, sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

memiliki strategi perbaikan jalan yang manual yang dimaksud manual disini adalah 

pengaduan atas adanya jalan berlubang harus mendatangi kantor Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang dengan begitu penanganan masalah jalan menjadi sangat 

lambat prosesnya. Dengan begitu masalah semakin bertambah yaitu ketidakefisienan 

waktu dalam menangani masalah jalan berlubang. Maka dari itu muncul aplikasi 

berbasis web, dengan adanya aplikasi ini masyarakat yang mengeluhkan masalah 

jalanan hanya membutuhkan gadget untuk melaporkan pada dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang, dan diambilnya kebijakan E-governance dengan alasan  bahwa 

teknologi dan komunikasi akan mampu mengatasi masalah yang sering terjadi dengan 

efisin dan efektif, selain itu masyarakat kota Batu sudah banyak yang sadar 

pentingnya internet dan cara penggunaannya sehingga memudahkan pemerintah 

untuk melakukan sosialisasi program yang telah dibuat. Disisi lain dengan 

memanfaatkan teknologi yang dekat dengan masyarakat maka keuntungannya adalah 

informasi dapat di terima dengan cepat dalam hitungan detik yang berarti bahwa saat 

itu juga. Hal itu berarti telah terjadi interaksi antar individu tanpa membutuhkan 
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perantara. Teknologi berbasis aplikasi merupakan cara efektif pemerintah untuk 

melayani kepentingan publik. Komponen tersebut menyebabkan tuntutan masyarakat 

kepada pemerintah agar pemerintah dapat melakukan tugasnya dengan baik dengan 

cara memperbaiki kinerjanya melalui konsep yang telah di terapkan. E-governance 

merupakan alat  teknologi pemerintah yang di khususkan kepada masyarakat untuk 

menyediakan berbagai fasilitas public dengan menggunakan internet serta bisa 

menghubungkan pemerintah dengan berbagai kalangan dengan mudah3. 

E-governance yang di berlakukan di kawasan kota Batu tidak bisa dilakukan 

begitu saja tanpa adanya dukungan masyarakat, dukungan masyarakat menjadi kunci 

keberhasilan suatu strategi yang dipilih pemerintah, karena pada dasarnya yang akan 

menikmati fasilitas dan menilai fasilitas itu layak di gunakan adalah masyarakat. 

Dukungan yang di berikan masyarakat bukan hanya sekedar dari perkataan namun 

juga tindakan berupa mensepakati adanya program perbaikan jalan, mendistribusikan 

sebagian besar sumber daya (tenaga masyarakat dan waktu). Selain itu di butuhkan 

sosialisasi kepada pihak- pihak yang belum mengerti terhadap konsep E-governance 

secara terus- menerus dan merata agar nantinya salah satu pihak tidak ada yang 

merasa di rugikan akan adanya penerapan strategi perbaikan jalan berbasis aplikasi4. 

Sosialisasi yang dilakukan bisa melalui aparat desa seperti kecamatan, kelurahan, dan 

RT yang biasanya di umumkan pada acara musrenbang. Berhasil atau tidaknya 

strategi ini tergantung akan kepintaran pemerintah kota Batu membaca situasi yang 

                                                           
3Blair, T., & Frater. (2001). E-Government in the US Federal Government. Information Policy and 

Technology 
4McConnell. (2001). Seizing E-Government Opportunities. Assessment, Prioritization, and Action, A 

World Free of Property 
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yang ada, karena di zaman yang semakin global ini apabila pemerintah tidak bisa 

memanfaatkan adanya teknologi secara maksimal maka kota Batu akan menjadi kota 

yang tertinggal, padahal dengan adanya berbagai destinasi wisata sebanyak itu Batu 

tidak pantas jika di katakan menjadi kota yang tertinggal. 

Pemerintah sebagai pemberi fasilitas pelayan public harus lebih selektif dalam 

menjalankan program perbaikan jalan yang sudah dipilih, agar tidak menjadi 

boomerang tersendiri bagi Pemerintah kota Batu. Masyarakat harus menerima dan 

mendukung kebijakan yang dibuat Pemerintah dengan memiliki pikiran yang terbuka 

dan bisa menerima segala hal yang bersifat positif dengan tujuan keberhasilan 

pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Perbaikan jalan berbasis aplikasi 

dipilih bukan karena tanpa alasan akan tetapi karena Pemerintah memilih akses yang 

dekat dengan masyarakat sehingga mudah di terapkan dan untuk jangka kedepannya 

kebijakan ini dapat berlangsung lama dan tidak mendapat banyak tolakan di 

masyarakat selain itu saat ini gadget telah menjadi alat pendukung kebutuhan 

masyarakat yang utama mulai dari pekerjaan, komunikasi, dan lain sebagainya.  

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka peneliti akan membahas 

tentang strategi yang dilakukan untuk menerapkan program  ini, sampai problematika 

di lapangan ketika menerapkan program. Semua merupakan proses penelitian yang 

panjang dan dilakukan demi memajukan kota Batu sebagai kota Pariwisata yang 

memiliki kearifan lokal yang bagus jika pembangunannya di maksimalkan dengan 

baik. Dengan demikian maka peneliti mengambil judul “ Strategi Perbaikan Jalan 

Berbasis Aplikasi” 
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1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi perbaikan jalan berbasis aplikasi? 

2. Apa problematika strategi perbaikan jalan berbasis aplikasi? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

       Dari latar belakang dan rumusan masalah di atasa maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui strategi perbaikan jalan berbasis aplikasi 

2. Untuk memahami problematika strategi perbaikan jalan berbasis aplikasi 

      Penelitian ini memiliki beberapa manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi 

kepada pembaca serta menjadi referensi bagi instansi pemerintah kota Batu 

maupun peneliti yang lainnya untuk mengembangkan wawasan tentang 

pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan android yang canggih 

sebagai manfaat dari adanya kebijakan E-governance. 

 

2. Manfaat Praktis 

Untuk memberi masukan dan saran kepada Pemerintah, khususnya 

Pemerintah kota Batu dan jajaran organisasi perangkat dalam konteks 
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pembangunan berbasis aplikasi agar dapat menjadi contoh bagi kota- kota 

besar lainnya untuk mengembangkan daerahnya dengan segala fasilitas 

berbentuk teknologi yang dapat menunjang.   

1.4 Definisi Konseptual 

       Definisi konseptual dari penelitian ini merupakan pengertian konsep yang 

terkandung dalam pengertian tersebut, dan dapat memperoleh kejelasan tentang arti 

dari penelitian ini sehingga mempermudah dalam penelitian terhadap variabel-

variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan digali datanya5. 

       Konsep dari penelitian membahas tentang Strategi Perbaikan Jalan Berbasis 

Aplikasi 

1. Strategi  

       Strategi merupakan upaya yang disusun dalam jangka panjang untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu6. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah biasanya merupakan 

cara yang dilakukan untuk mewujudkan suatu perubahan dalam nilai dan fungsi, serta 

menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan 

pola-pola tindakan yang baru. Strategi dimaksudkan untuk melaksanakan secara 

teknis semua kebijakan pemerintah dalam hal ini soal perbaikan jalan. 

 

 

                                                           
5Hamidi. (2010). Penelitian dan Teori Komunikasi. Malang: UMM Press 
6 Umar,H (2001). Strategic Management In Action. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 
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2. Perbaikan jalan/ Infrastruktur kota 

       Perbaikan jalan merupakan bentuk dari pemberian layanan terhadap public yaitu 

dengan mengupayakan memperbaiki sesuatu yang rusak akibat pemakainya sehingga 

dapat di gunakan kembali sebagaimana fungsi dan kegunaannya. Sedangkan jalan 

adalah  transportasi darat yang di gunakan untuk kebutuhan mobilitas mahkluk hidup 

yang dapat menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lain, kota satu dengan kota 

yang lainnya, yang termasuk jalanan adalah tanah di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan 

kabel. Jalanan memiliki peranan penting sebagai alat konektivitas dalam bidang 

ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan 

pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan 

antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan 

pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka 

mewujudkan sasaran pembangunan nasional7. 

       Dapat disimpulkan bahwa perbaikan jalan merupakan upaya yang dilakukan 

untuk memperbaiki fungsi dan  kondisi prasarana transportasi darat yang di akibatkan  

pemakaiannya agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan 

dan terganggunya mobilitas manusia, barang, dan jasa. 

                                                           
7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan huruf b 
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Sedangkan Infrastruktur kota merupakan objek vital dalam pembangunan suatu 

wilayah. Jalan menjadi sarana penghubung suatu wilayah satu dan wilayah lainnya 

yang memberikan akses dan kemudahan bagi mobilitas manusia, barang dan jasa8. 

3. Aplikasi/ E-Governance 

       Merupakan media dalam bentuk layanan pemerintah dalam penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih 

efisien dan hemat biaya, memfasilitasi layanan pemerintah yang lebih nyaman, 

memungkinkan akses publik yang lebih besar terhadap informasi dan membuat 

pemerintah lebih bertanggung jawab kepada warga negara9. 

       E-governance merupakan layanan berbasis web, yang memanfaatkan teknologi 

sebagai penghubungan urusan masyarakat dan pemerintah. Terlaksananya e-

governance  tergantung sejauh mana pemerintah bisa melihat kemajuan teknologi dan 

sejauh mana masyarakat bisa menerimanya dengan mudah. Tidak hanya itu, untuk 

memiliki teknologi yang canggih biaya yang besar juga diperlukan, semakin besar 

anggaran yang ada, maka pemilihan teknologi juga semakin canggih agar bisa 

melaksanakan capaian dalam penargetan10. Apabila sebuah daerah sudah bisa 

mencapai target dengan memanfaatkaan e-governance ini berarti bisa dikatakan 

bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang dapat memanfaatkan segala 

                                                           
8Simanjuntak, E., Plan, M., Wahyuningsih, M., Aulia, M., Baskoro, L., & Argiono, I. (2014). Profil 

Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum 2014. Pusat Kajian Strategis Kementrian Pekerjaan 
Umum 
9Westcott, & Clay, G. (2001). E-Government in the Asia Pasific Region. Asia Development Bank 
10Westcott, & Grand. (2002). Government Telecommunications and Informatics Services. Business 

Case for e-Government 2005 
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kecanggihan teknologi dan pemerintahnya dapat melihat segala peluang yang ada di 

masyarakat. 

1.5 Definisi Operasional 

       Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur 

dan observasi lapangan, indikator dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Strategi perbaikan jalan berbasis aplikasi  

a. Program perbaikan jalan berbasis aplikasi 

b. Sosialisasi program perbaikan jalan berbasis aplikasi 

c. Implementasi program perbaikan jalan berbasis aplikasi 

2. Faktor Penghambat strategi perbaikan jalan berbasis aplikasi 

a. Kurangnya pendanaan program perbaikan jalan berbasis aplikasi 

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program perbaikan jalan berbasis     

    aplikasi 

c. Tidak adanya dukungan regulasi program perbaikan jalan berbasis aplikasi 

1.6 Metode Penelitian 

       Metode Penelitian dapat di definisikan sebagai beberapa rangkaian upaya untuk 

melaksanakan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan metode yang di gunakan untuk penelitian tentang 
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fungsi suatu organisasi, tingkah laku dan aktivitas masyarakat, dan lain sebagainya. 

Dalam metode kualitatif penemuan- penemuan yang dihasilkan tidak dapat diperoleh 

melalui cara pengukuran dalam bentuk angka. Metode kualilatif dapat digunakan 

untuk menemukan suatu masalah yang tersembunyi di balik kejadian yang belum di 

pahami secara penuh11. Berikut adalah uraian dari metode yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

1.6.1 Jenis Penelitian 

        Penelitian tentang strategi pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang di kota Batu melalui aplikasi yang di anggap lebih mudah dan 

efektif untuk menyelesaikan permasalahan jalan di kota Batu. Sebagai kota yang 

memiliki banyak pariwisata harus memiliki fasilitas yang menunjang untuk 

mengembangkan segala kearifan lokal yang ada, sehingga penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan jenis deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan cara 

menyelesaikan suatu permasalahan yang di teliti dengan cara menggambarkan 

keadaan objek yang diteliti sesuatu dengan kejadian sekarang sesuai dengan fakta di 

lapangan sehingga lebih mudah di pahami dan di simpulkan12. Kesimpulan yang 

diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan 

langsung pada data yang diperoleh.13 

 

                                                           
11 Cresswell, J. (1998). Research Desig: Qualitative & Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: 
Sage Publications 
12Hadari Nawawi & Mimi Martini (1994). Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, Hal. 73 
13Azwar, S. (1998). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
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1.6.2 Sumber Data     

        Sumber data merupakan asal usul darimana data dapat di peroleh. Penelitian 

ini menggunakan data primer dan data sekunder.14 

a. Data Primer 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui orang pertama. Data primer adalah 

data/ informasi yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber terkait. Data 

primer di peroleh dari survey lapangan yang menggunakan semua kumpulan metode 

dan asli/original15. Data yang di dapatkan peneliti  melalui wawancara dengan 

sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Batu dan bagian  

Sekretariat serta melakukan observasi pada jalan yang rusak di sebagian kota Batu. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data/ informasi pelengkap, dalam hal ini peneliti mengelola sendiri 

datanya berupa gambar, grafik, dan tabel yang bersumber dari salinan perda, jurnal, 

buku, web, dan bahan bacaan lainnya untuk melengkapi data yang sudah di peroleh 

sebelumnya melalui hasil wawancara dan dokumentasi yang perlu dikelola menjadi 

lebih ringkas. 

 

                                                           
14Dimyati, J. (2013). Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia 

Dini. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 
15 Nafi’ah, Ulin (2015). Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-
TKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Skripsi Sarjana, Universitas 
Muhammadiyah Malang, Indonesia. Hal. 17 
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1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

        Adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

di perlukan untuk memenuhi tujuan dari penelitian. Proses pengumpulan data yang 

dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan pengumpulan informasi melalui dialog/ tanya jawab 

yang dilakukan dengan narasumber yang berkompeten pada bidangnya dengan tujuan 

untuk mendapatkan fakta, bukti tentang suatu masalah atau suatu peristiwa16. Proses 

wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan alat bantu seperti alat tulis dan 

buku untuk mencatat pokok- pokok penting permasalahan yang di teliti berdasarkan 

fakta yang ada di lapangan yang disertai dengan alat bantu perekam agar lebih 

memudahkan peneliti untuk lebih cermat dan akurat apabila ada sebagian hal penting 

yang belum tercatat/ terlewat dialog yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

dari narasumber/ informan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota 

Batu di bidang Bina Marga dan bidang Sekretariat. 

b. Observasi 

Merupakan cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dan melalui panca indera terhadap fenomena- fenomena 

                                                           
16 Kamdhi, J. (2002). Terampil berwicara Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Jakarta: 
Grasindo 
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yang di jadikan objek pengamatan17. Penelitian ini menggunakan observasi dalam 

bentuk pengamatan secara sistematis yang sengaja dilakukan dengan menggunakan 

indera khususnya mata untuk menyajikan sesuatu yang real terjadi pada saat itu dan 

dapat di analisa ketika kejadian itu terjadi. Observasi dilakukan karena lebih efektif 

dan detail karena melihat langsung kejadian dan proses interaksinya pada suatu 

tempat. 

c. Dokumentasi 

        Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melihat catatan tertulis dan 

dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti resmi pengumpulan data 

melalui catatan dan dokumen yang tersimpan dengan tujuan untuk mendapat 

informasi sesuai keadaan di lapangan18. Dokumentasi dalam penelitian ini dengan 

mencari data mengenai catatan harian, surat- surat, foto, serta laporan yang terkait 

dengan topic penelitian. Sifat data ini tidak terbatas sehingga tidak membatasi peneliti 

karena ruang dan waktu. 

1.6.4 Subyek Penelitian  

        Orang atau subjek yang diteliti dan dinggap mampu menjawab suatu 

permasalahan dalam sebuah penelitian dalam konsep ini merujuk pada informan yang 

hendak di teliti dan digali datanya. Peneliti menentukan beberapa subyek penelitian 

                                                           
17 Djaali, & Muljono, P. (2007). Pengukuran dalam Bidang Pendidikan. Jakarta; Direktur Program 
Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 
18 Arikunto. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta 
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yang dianggap telah menguasai dan mampu menjawab berbagai hal terkait penelitian 

ini yakni sebagai berikut19: 

a. Bapak Eko Prasetyo sebagai Kepala bidang Sekretariat yang dianggap sebagai 

koordinasi pelaksanaan kegiatan. 

b. Mas Andi dan Mbak Amel selaku karyawan bidang Sekertariat sebagai pemegang 

data pelaksanaan kegiatan 

c. Pak Alfi Nurhidayat selaku Sekertaris DPUPR kota sebagai pembuat inovasi 

aplikasi jalan berlubang 

d. 4 karyawan bidang Bina Marga sebagai pengawas  pelaksana kegiatan  

1.6.4 Lokasi Penelitian   

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Batu yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 507 kota Batu Kode Pos 65313 

Balai Kota Among Tani Gedung C Lantai 3 Jawa Timur. Tepatnya pada bidang 

Sekertariat dan bidang Bina Marga, beberapa tempat wisata yang favorit di kota Batu, 

daerah- daerah yang memiliki perkebunan luas di kota Batu serta lokasi lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

1.6.5. Analisis Data 

       Analisis data  tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks 

tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat 

                                                           
19Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus: Metodologi 

Penelitian. Sukabumi: CV Jejak. Hal. 152 
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dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Analisis ini 

terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi data.20 

       Berikut adalah gambaran Analisis data : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6.5 Bagan Analisis Milles dan Huberman 

Sumber: Dikelola 

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data dilakukan melalui 

beberapa tahapan yaitu menulis fakta kejadian yang ada di lapangan melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengamati kembali penulisan hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi agar bisa dipisahkan antara data yang 

dibutuhkan dan tidak di butuhkan, memaparkan data yang telah di anggap valid 

dengan memperhatikan focus penelitian, membuat kesimpulan sebagai bentuk 

analisis terakhir dalam bentuk laporan hasil penelitian. 

                                                           
20 Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). Qualitative Data Analysis: an Expanded Sourcebook (2rd 
ed). London: Sage Publication 
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 Reduksi Data  

         Adalah proses berpikir secara menyeluruh untuk menganalisis data sehingga 

dapat menarik sebuah kesimpulan sampai terverifikasi. Bagi peneliti yang masih 

baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain 

yang di anggap ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang. 

Sehingga dapat mereduksi data- data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan 

teori yang signifikan. 

 Penyajian Data 

         Merupakan kegiatan dalam penelitian dengan menyuguhkan data yang telah 

diperoleh kemudian di analisis sesuai dengan topic pembahasan. Penyajian data yang 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. 

 Penarikan Kesimpulan   

       Merupakan suatu penilaian yang awal bersifat sementara dan di landaskan pada 

bukti- bukti yang ada, apabila di awal tidak di temukan bukti yang mendukung maka 

akan di lakukan pengumpulan data kembali sampai di temukan bukti- bukti yang 

valid sehingga dapat di katakan sebagai kesimpulan yang rill21. 

 

                                                           
21Miles, & Huberman. (1984). Metodologi Penelitian.  M. Fitrah, & Lutfiyah, Penelitian kualitatif, 

Tindakan kelas dan studi kasus. ). Jakarta: CV Jejak. Hal. 85-86 


