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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sebagai makhluk individu, manusia tentu tidak akan mampu untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, manusia juga memiliki 

hakikat yang lain yaitu sebagai makluk sosial yang akan selalu membutuhkan 

ataupun bergantung terhadap orang lain selama masa hidupnya. Atas dasar itu 

pula, manusia harus berinteraksi dan membentuk kelompok sebagai wadah 

sosialisasi untuk bertukar informasi. Seiring perkembangan zaman, tuntutan 

atas pemenuhan kebutuhan juga akan semakin bertambah. Bukan hanya 

kebutuhan dalam ruang lingkup individu, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lain 

yang bersifat umum, seperti sarana prasarana kesehatan, pendidikan, dan 

sarana prasarana lain yang dapat mendukung kehidupan sosial masyarakat.  

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan sebuah wadah 

yang bertujuan untuk menampung aspirasi dan tuntutan masyarakat. Wadah ini 

dikenal dengan lembaga atau institusi yang bentuknya lebih terstruktur, 

mempunyai visi, misi serta tujuan yang jelas. Dalam disiplin ilmu 

pemerintahan institusi atau lembaga tersebut kemudian dikenal dengan sebutan 

birokrasi 

Dalam sebuah struktur birokrasi pemerintahan tentunya terdapat sistem  

pembagian kerja dimana pembagian kerja tersebut didasarkan pada kapasitas 

dan kemampuan yang dimiliki oleh para pekerja atau dalam birokrasi 

pemerintahan disebut dengan aparatur atau pegawai. Dalam setiap organisasi 
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atau lembaga pemerintahan selain adanya anggota juga terdapat seorang 

pemimpin yang bertugas sebagai penggerak dan penentu arah kemana 

organisasi atau lembaga yang dia pimpin akan berjalan maka dari itu sampai 

saat ini kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menunjang efektivitas organisasi, bahkan kepemimpinan juga mempengaruhi 

kehidupan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang berada dalam 

wilayah tanggung jawabnya lewat perantara kebijakan dan pelayanan yang 

dibuat atau diberikan . Posisi ini tentunya memiliki peran yang sangat strategis.  

Seorang pemimpin juga harus mempunyai kejelian dalam memahami 

kondisi daerah binaannya, kemampuannya dalam menerjemahkan kebutuhan 

masyarakat daerah binaan, ke dalam bentuk-bentuk pelayanan melalui 

kebijakan-kebijakan internal organisasi.  sehingga dalam proses lahirnya 

kebijakan-kebijakan pemerintahan ataupun pemberian layanan publik nantinya 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah binaanya, sehingga fungsi 

pemerintahan kembali sesuai kaidahnya, yaitu untuk melayani masyarakat 

sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan bersama.  

Pandangan terkait urgensi kepemimpinan yang berdasarkan pada objek 

pemimpin dikemukakan oleh Wong dan Davey dalam  Mereka berpendapat 

bahwa inti dari kepemimpinan harus beralih dari proses dan hasil menjadi 

orang dan masa depan. Tantangan utama manajemen dan kepemimpinan, 

terlebih di institusi pemerintahan, adalah bagaimana seorang pemimpin dapat 

mempunyai pemikiran yang visioner, inovatif, dan mempunyai jiwa social 

untuk megayomi masyarakat yang tinggi dalam proses kemimpinanya, karena 
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dampak dari kepemimpinan tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat 

ataupun organisasi yang dipimpin.  

Adapun kriteria-kriteria sebagai pemimpin yang kemukakan oleh Sondag 

P Siagian  dalam Simorangkir  yaitu 1) memiliki daya ingat yang kuat dan 

berorientasi pada masa depan, 2) Mempunyai  keberanian, ketegasan dan 

berintegratif, 3) Mampu menentukan skala prioritas dan mampu berkomunikasi 

dengan efektif (Simorangkir & Utara, 2019). 

Berbicara terkait dengan kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan, 

penting  juga untuk memperhatikan terkait dengan wilayah kekuasaannya guna 

mengetahui kewajiban, tugas dan fungi yang harus dijalankan seorang 

pemimpin pada sebuah wilayah, yang dalam pemerintahan biasa kita kenal 

dengan pembagian wilayah administrasi pemerintahan tentunya semua negara 

mempunyai modelnya masing-masing, Thailand sendiri terdapat pembagian 

administrasi pemerintahan Yang diatur dalam Thai National Government 

Organitation Act, BE 2534 membagi tiga level pemerintahan yaitu : 1) 

Pemeritahan Pusat, 2) Pemerintahan Provinsi, 3) Pemerintahan local (Thai 

National Organisation, 1991). 

Diantara 3 wilayah administrasi pemerintahan diatas yang paling dekat 

hubungan atau paling dekat aksesnya dengan rakyat adalah pemerintahan 

Lokal yang terdiri dari Subdistrik dan desa-desa. Dengan adanya peraturan 

yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat Thailand yaitu Act define plans and 

procedure for decentralization To the lokal Governing body (Act define plans 

and procedure for decentralization To the lokal Governing body, 1999). 
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Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintahan lokal untuk 

melaksanakan tugas pelayanan publik kepada penduduknya sendiri.  

Dengan adanya peraturan tersebut tanggung jawab pemerintah lokal 

menjadi lebih berat, itu juga berarti bahwa tugas dari seorang pemimpin di 

daerah lokal juga semakin bertambah, maka dari itu setiap pemimpin dituntut 

untuk mempunyai kemampuan dalam hal inovasi, kreativitas dalam hal 

menjalankan organisasi ataupun memberikan layanan kepada warganya. 

Sehingga dalam proses kepemimpinannya dapat berjalan sesuai dengan 

fungsinya yaitu sebagai penentu arah dalam mencapai tujuan bersama baik 

untuk organisasi ataupun pada lingkup masyarakat karena pada dasarnya 

kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu proses dimana individu 

mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan umum (Dharma et al., 2017) 

Dalam konteks pemerintahan lokal atau Subdistrik pucuk kepemimpinan 

dipegang oleh seorang Mayor/camat, seorang Mayor atau camat haruslah 

memiliki kemampuan yang baik dalam mengetahui keinginan publik dan 

kemudian mengaktulisasikan dalam bentuk pelayanan ataupun kebijakan. 

Pemerintah lokal dalam konteks penelitian kali ini yaitu pemerintah lokal 

Subdistrik Ban Had Municipality juga tidak terlepas dari permasalahan dan 

tantangan yaitu terkait dengan tanggung jawab untuk memberikan pelyanan 

publik kepada rakyatnya dengan mandiri dikarenakan pemberian tanggung 

jawab untuk menjalankan pelayanan publik ini tidak di ikuti dengan pemberian 

anggaran yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. 
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 Oleh karenanya pemimpin harus memutar otak untuk dapat memberikan 

pelayanan baik kepada masyarakatnya, sebagai akibat dari diberlakukannya 

Act define plans and procedure for decentralization To the lokal Governing 

body (1999), seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwansanya segala bentuk 

kebijakan, pelayanan ataupun tindakan lainya dalam sebuah organisasi atau 

birokrasi sebelum diaktualisasikan haruslah berdasarkan persetujuan atau 

keputusan dari pimpinan tertinggi dari organisasi tersebut ini sesuai 

sebagaimana yang disampaikan oleh Greiner (1972) dalam Simorangkir  

bahwasanya suatu organisasi itu tumbuh atas dasar petunjuk (direction) dari 

seorang pemimpin yang telah disepakati oleh organisasi tersebut. Maka dari itu 

peran pemimpin sangatlah penting dalam menjawab tantangan atau 

permasalahan yang ada (Simorangkir, 2019).  

Selain itu di dalam beberapa jurnal terkait dengan kepemimipinan pada 

subdistrik di Thailand contohnya seperti Chardchai Udomkijmongkol dkk 

terkait dengan The Influence of Transformational Leadership- Based 

Administration on Administrative Effectiveness of Sub-District Municipality 

Administrators in Sakon Nakhon, Thailand 

Pada dasanya pemimpin juga harus dapat memberikan tujuan visi & misi 

yang sesuai dengan keadan masyarakat serta jelas dalam konsepnya, sehingga 

dapat memberikan perubahan-perubahan positif pada lingkungan masyarakat 

(Udomkijmongkol, 2019).  

Kemudian berdasarkan pada peneliatian terhdahulu yang dibuat oleh 

Chuleeporn Lakhanapipat dkk, terkait dengan Leadership Development in the 
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One Tambon One Product (OTOP) Scheme in Thailand, bahwa pemimpin  

dalam memimpin juga harus memberi perhatian terhadap Manajemen SDM 

pemerintahan agar dapat memaksimalkan pelayanan public (Smith et al., 2016) 

 Dengan melihat pada kondisi diatas maka pada  penelitaian ini peneliti 

tertarik untuk melihat bagaimana Kepemimpinan Mayor Siriphong 

Arundechachai dalam Adaptabilitas Pelayanan Publik di Ban Had 

Municipality, guna memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang 

pemimpin yang telah dipercaya dan diberi mandat oleh rakyatnya. 

  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana kepemimpinan Camat Siriphong 

Arundechachai dalam Memberikan Adaptabilitas Pelayanan Publik di Ban 

Had Municipality?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Bagaimana kepemimpinan Camat Siriphong 

Arundechachai dalam Memberikan Adaptabilitas Pelayanan Publik di Ban 

Had Municipality 

2. Untuk melihat bagaimana tingkat kepemimpinan yang dicapai oleh Camat 

Siriphong Arundechachai. 
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1.4 Manfaat penelitian  

a. Secara Teoritis  

1) Memberikan kontribusi terutama pada bidang kepemimpinan 

pemerintahan terkhususnya dalam menilai adaptabilitas pelayanan yang 

ditinjau dari Kepemimpinan pemerintahan 

2) Memberikan  kontribusi dalam bidang kepemimpinan pemerintahan 

terkait dengan analisis kepemimpinan pemerintahan berdasarkan pada 

Manegerial Grid dalam perspektif penelitian Deskriptif Kualitatif. 

2 Secara Praktis  

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan 

rekomendasi ataupun saran terhadap kinerja kepemimpinan Camat 

Siriphong  Arundechachai di Ban Had Municipality. 

3 Secara akademis  

1)  Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu 

(S1) 

2) Menjadi  referensi bahan bacaan bagi penelitian selanjutnya terutama 

penelitian tentang kepemimpinan pemerintahan. 
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1.5. Kerangka Berfikir  

Gambar 1.1. Kerangka Berfikir Penelitian  
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1.6. Definisi Konseptual 

a. Kepemimpinan 

Kepemimpinan dapat dikategorikan kedalam beberapa bagian, yaitu 1) 

sebuah proses, 2) sebuah hubungan antar pemimpin dan bawahan, dan 3) 

mengajak orang lain. Dari ketiga kategori tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang didasarkan pada 

kewenangan untuk mengajak maupun memegaruhi orang lain demi 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Simorangkir & Utara, 2019).   

Henry Pratt Faiechild mengatakan pemimpin adalah  seorang yang 

dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, 

mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau 

melalui prastise, kekuasaan dan posisi (Marselino Wawoh,Sarah Sambiran, 

2019). 

b. Adaptabilitas  

Menurut Denison (1990) dalam Nenah Sunarsih adaptabilitas adalah 

kemampuan dalam menanggapi akan kondisi lingkungan eksternal, 

pelanggan internal (staf), dan pelanggan eksternal dengan cara memahami 

permintaan lingkungan bisnis kemudian di aktualisasikan guna  perusahaan 

bertahan, bertumbuh, dan berkembang (Sunarsih, 2014).  

c. Pelayanan Publik  

Pelayanan publik sejatinya adalah pemberian pelayanan kepada 

masyarakat. Pelayanan publik juga seharusnya tidak pantas diberikan untuk 

mencari keuntungan pribadi, tetapi pelayanan publik haruslah ditempatkan 

sesuai pada singgasana yang sesunguhnya yaitu untuk melayani masyarakat 
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serta menyuguhkan kondisi yang sehat dimana masyarakat dapat 

mengembangkan kreativitas dan kemampuannya guna mencapai tujuan 

bersama. Maka dari itu birokrasi sebagai pelayan masyarakat mempunyai 

tanggung jawab penuh dalam menciptakan pelayanan publik yang baik dan 

profesinal  (Denhardt, 2007). 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Mahmudi, ia mengatakan bahwa 

pelayanan publik merupakan bentuk tindakan pemerintah dalam rangka 

melayani segala kebutuhan rakyat  (Mahmudi, 2005). Berdasarkan pendapat 

tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan  

segala tindakan layanan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta  

baik dalam bentuk barang maupun jasa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.   

d. Adaptabilitas Pelayanan Publik 

Adaptabilitas adalah kemampuan dalam menanggapi akan kondisi 

lingkungan eksternal, pelanggan internal (staf), dan pelanggan eksternal 

dengan cara memahami permintaan lingkungan bisnis kemudian di 

aktualisasikan guna  perusahaan bertahan, bertumbuh, dan berkembang 

(Sunarsih, 2014). Adapun pelayanan publik iyalah pemberian pelayanan 

dari pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan bersama 

(Denhardt, 2007). Dengan demikian, adaptabilitas pelayanan publik dapat 

dimaknai sebagai pemberian pelayanan publik yang sesuai dengan 

kebutuhan lingkungan atau masyrakat yang ada demi mencapai tujuan 

bersama. 
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e. Managerial Grid 

Dalam ilmu kepemimpinan terdapat sebuah teori yang dikenal dengan 

perilaku manajerial atau Managerial Grid. Teori ini digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana seorang pemimpin berkontribusi dalam pencapaian 

organisasi yang ia pimpin yang didasarkan pada dua faktor, yaitu orientasi 

tugas dan orientasi pada bawahan (Kurniawan, 2016). 

 

1.7. Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan alat untuk mengukur sebuah indikator 

dalam penelitian, atau bisa diaktakan sebagai pentunjuk untuk mengukur 

pelaksanaan indicator penelitian.berikut definisi operasional dalam penelitian 

kali ini yaitu terkait bagaimana kepemimpinan Mayor Siriphong 

Arundechachai dalam memberikan Adaptabilitas Pelayanan Publik di Ban Had 

Municipality bagi rakyatnya yang kemudian di dilihat dengan adanya:  

1. Adaptabilitas pelayanan publik oleh Siriphong Arundechachai 

berdasarkan Managerial Grid yang berorientasi tugas dan berorientasi 

orang/bawahan 

a) Bentuk pelayanan publik yang terdapat di Ban Had Municipality 

b) Pengembangan kompetensi pegawai di Ban Had Municipality 

2. Mengukur adaptabilitas pelayanan publik oleh Siriphong Arundechachai  

berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat 
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1.8. Metode penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan kajian 

penelitian, yaitu bagaimana Kepemimpinan Mayor Siriphong Arundechachai 

dalam Adaptabilitas Pelayanan Publik di Ban Had Municipality. 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell 

dalam Saifullah. penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

dalamnya sangat bergantung pada informasi dari objek pada ruang lingkup 

yang luas dengan perntanyaan bersifat umum serta Mayoritas data yang 

akan dianalisiss berupa kata-kata atau teks dan dalam melakukan 

penelitiannya sangat bersifat subjektif (Saifullah, 2015). 

Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis 

dan menjelaskan masalah social. Dalam hal ini peneliti mengkaji  terkait 

dengan Kepemimpinan Mayor Siriphong Arundechachai dalam 

Adaptabilitas Pelayanan Publik di Ban Had Municipality. 

 

b. Unit Analisis Data  

Tabel 1.1 Unit Analisis Penelitian 

No. 
Narasumber 

(Jabatan) 
Data yang diminta Nama Narasumber 

1.  Camat Ban Had 

Municapality 

Data pelayanan publik di 

Ban Had 

Siriphong 

Arundechachai 
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2.  Staf Kecamatan 

Ban Had 

1. Pendapat terkait 

Kepemimpinan camat 

Siriphong 

Arundechachai 

2. Data terkait kepuasan 

masyarakat 

1. Mrs.Suthasanee 

Petnont,  
2. Mrs. Namusan, 

Chanphan, 
3. Mr. Chirasak 

Kaen Du 
 

Sumber: diolah oleh peneliti 

 

c. Sumber data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber data yakni data 

primer dan data sekunder. 

1) Data primer 

Data primer yaitu data yang diproleh langsung dari objek dan 

subjeknya yakni keterangan terkait permasalahan yang dibahas yang 

di dapat melalui hasil wawancara dengan narasumber utama yang 

dalam hal ini ialah Bapak Siriphong selaku Camat serta para Staf di 

Ban Had Municipality. 

2) Data sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh  dari situs Website 

Ban Had Municaplity berupa dokumen-dokumen serta jurnal dan 

penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan 

masalah yang dikaji. 

 

d. Teknik pengumpulan data 

Menurut Creswell pengumpulan data adalah proses pengmabilan data 

dari peneliti terhadap peserta atau objek/responden dalam penelitian. 
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Kemudian dalam penelitian kualitatif  pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi/ : 

1) Wawancara   

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab secara langsung 

atau face to face dengan informan ataupun juga dapat memanfaatkan 

alat telekomunkasi dalam proses wawancara tersebut guna 

mendapatkan data yang valid berkaitan dengan penelitian ini. 

Kemudian Creswell menjelaskan  bahwa wawancara adalah 

komunikasi satu arah antara peneliti dan responden (Creswell, 2007). 

Dalam konteks penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 

Camat Ban Had, Staf Ban Had Municipality, serta waraga  Ban Had  

Municipality. 

2) Observasi   

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung 

dilapangan guna memperkuat data atau informasi yang didapat dari 

hasil wawancara sehingga keabsahan data lebih kuat, bentuk observasi 

ini dapat berupa keikutsertaan peneliti secara langsung dalam melihat 

bagaimana situasi social ataupun pengimplentasian sebuah program 

atau kebijakan. Meneurut Creswell Observasi adalah proses dimana 

peneliti mengeksplorasi atau bersentuhan secara langsung dengan 

objek serta subjek yang dikaji sehingga pemahaman terhadap 

permasalahan yang dikaji lebih kuat  (Creswell, 2007) .  Dimana 

dalam konteks penelitian kali ini berupa keikutsertaan peneliti dalam 
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melihat pelayanan publik serta kondisi social yang ada di Ban Had 

Municipalty 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai bukti bahwa 

peneliti benar terlibat secara langsung dalam mengakaji permasalahan 

yang dibahas serta untuk menambah keabsahan data yang digunakan, 

dokumentasi kali ini dapat berupa foto-foto saat melakukan 

obeservasi lapang, dokumen-dokumen serta arsip ataupun rekaman 

audio wawancara terkait dengan penelitian.  

Sejalan dengan pendapat Creswell dimana ia membagi 

dokumentasi dalam dua bentuk yaitu, dokumentasi yang dapat diakses 

oleh publik secara bebas dan dokumentasi yang dalam 

pengambilannya harus mendapatkan izin dari otoritas yang 

berwenang, data dokumentasi dapat berupa 

dokumen,audiovisual,jurnal serta rekaman yang berhubungan dengan 

penelitian yang dikaji. (Creswell, 2007) 

 

e. Subjek penelitian  

Subjek dalam penelitian kali ini yaitu Camat Siriphong 

Arundechachai serta Staf kecamatan Ban Had. Subyek penelitian dipilih 

karena kesesuain posisi atau jabatan subyek terhadap permasalahn yang 

dikaji pada penelitian kali ini Untuk menetapkan jumlah subjek penelitian 

ini, peneliti menggunakan Snow Ball Sampling Technique yang 

dikemukakan oleh Creswell. Snow Ball sampling adalah Teknik 
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pengambilan sampel yang dimana sumber atau subyek merupakan orang 

yang mempunyai keahlian atau kompetensi dalam bidang atau masalah 

yang dikaji (Creswell.J.W., 2012). 

“Snowball sampling is a technique taken by interviewed a superior 

person. Cresswell told again deply that superior person can be a 

teacher, headmaster etc that knows all of condition about the 

sample”. 

 

Dalam rangka menyempurnakan hasil penelitian, peneliti juga 

melibatkan beberapa masyarakat Ban Had Municaplity untuk mengetahui 

bagaiamana pendapat masyarakat terkait dengan kepemimpinan camat 

Siriphong Arundechachai dan pelayanan publik yang diberikan. 

 

f. Lokasi penelitian  

Penelitian  ini bertempat di Subdistrik Ban Had Municipality, Provinsi 

Khon kaen, Thailand. Subdistrik Ban Had Municipality dipilih karena Ban 

Had sendiri merupakan salah satu subdistrik yang dalam akuntabilitas dan 

transparansi organisasinya sangat baik sehingga dapat mempermudah 

peneliti dalam mencari data terkait penelitian. 

 

e. Teknik Analisis data 

Dengan digunakan metode kualitatif deskriptif ini maka data yang 

didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, 

sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis data menurut  Miles and Huberman dimana terdapat 3 
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variabel yaitu Data reduction, Display data, dan conclusion (Matthew B. 

Miles, 1994) (lihat gambar 1.2). 

 
 Gambar 1.2. Model Analisis Data Interaktif  

 

 

1) Reduksi data  

Reduksi data merupakan tahap dimana data-data yang telah 

dikumpulkan kemudian di seleksi, sehingga penelitia dapat menilai 

yang mana data yang penting dan sesuai yang nantinya akan 

digunakan dalam penelitian ini guna menjawab rumusan masalah 

pemilihan data ini sangat penting dilakukan karena juga akan 

mempengaruhi kesimpulan akhir 

2) Display data/ penyajian data 

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data merupakan  proses menarasikan data 

menjadi sebuah argument informasi ataupun pernyataan guna 

mempermudah dalam penarikan kesimpulan. 
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3) Penarikan Kesimpulan 

Setelah melakukan reduksi dan penyajian data tahap terakhir 

dalam Analisa data ialah penarikan kesimpulan, penarikan 

kesimpulan ini dilakukan dengan cara mengurutkan data secara 

tersturktur sesuai dengan sistematis hasil laporan yang dibuat, hasil 

dari penarikan kesimpulan ini dapat berupa argument sah dari peneliti 

sesuai dengan data yang telah diverifikasi melakukan penelitian.  

 


