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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang   

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang 

banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang 

otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik 

haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari 

publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk 

bertindak atas nama rakyat.  

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang 

dijalankan oleh birokrasi Pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat 

diartikan sebagai sebuah bentuk pelayanan publik yang dapat dilakukan oleh 

Negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

Menyeimbangkan peran Negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan 

pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retrebusi. Pada sisi lain 

menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai 

kepentingan, serta mencapai amanat konstitusi.1 

Dalam wujud realisasi program, tentunya masih memiliki kendala di 

berbagai segi, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi yang akan di dapat setelah 

program e-KTP berjalan, maka e-KTP terus dilaksanakan hingga seluruh penduduk 

Indonesia dapat terorganisir secara merata. Dalam wacana terbaru menyebutkan 

 
1Hanif Nurcholis, 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Penerbit Grasindo 

: Jakarta 
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bahwa implementasi e-KTP di undur dari jadwal semula 31 desember 2012 menjadi 

31 desember 2013 karena jumlah penduduk wajib KTP telah melebihi target 

perekaman e-KTP sebagaimana telah ditentukan pada tahun 2009. Ketentuan 

perubahan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP 

Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.2 Selama masa pending 

hingga 31 Desember 2013, penduduk yang masih memiliki KTP Non-Elektronik 

tetap akan dilayani dalam ruang pelayanan publik dan KTP Non Elektronik yang 

habis masa berlaku akan tetap berlaku hingga warga tersebut menerima e-KTP 

(Pasal 10 Ayat (3). 

Dalam pengimpelementasian e-KTP pastinya ada ketidak sesuaian dengan 

rancangan yang ada, salah satunya yakni di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, hal ini 

di lansir karena kurangnya penyediaan blangko sehingga proses pembuatan e-KTP 

menjadi terhambat.  

Pada bulan april sampai mei 2018 ini pihak Dinas Kependudukan dan 

Cacatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban tidak bisa melakukan pencetakan e-

KTP dikarenakan kendala tidak mendapatkan kiriman blangko material e-KTP itu 

dari pemerintah pusat. 

Akibat tidak adanya material itu tedapat sekitar 37 ribu warga yang telah 

melakukan perekaman pembuatan e-KTP belum bisa dicetak. Dan proses cetak saat 

 
2Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Secara Nasional 
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ini sudah mulai dikebut oleh pihak Dukcapil Tuban setelah mendapatkan kiriman 

material e-KTP. 

Dari total tunggakan e-KTP yang belum tercetak sebanyak 37 ribu itu, pihak 

Dinas Dukcapil baru mendapatkan material blangko e-KTP sebanyak 24 ribu saja. 

Sehingga masih ada kekurangan sekitar 13 ribu material untuk bisa mencetak semua 

tunggakan e-KTP dari warga yang sudah melakukan proses perekaman itu. 

Untuk jumlah kekurangan material sekitar 13 ribu itu, pihak Dukcapil 

Tuban belum mengetahui pasti kapan akan dikirim lagi, pasalnya terkait dengan 

material blangko e-KTP tersebut semua adalah kewenangan dari pusat. Sedangkan 

untuk warga yang telah melakukan perekaman e-KTP dan belum jadi itu diberikan 

surat keterangan pengganti e-KTP yang berlaku selama 6 bulan.3  

Masih banyaknya kendala dalam pembuatan e-KTP terutama di Kabupaten 

Tuban maka penulis tertarik untuk meneliti kebijakan publik dalam pembuatan e-

KTP. Evalusi bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaa, manfaat, dampak, dan 

berkelanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan. 

Evalusi kebijakan publik untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan 

setelah dilaksanakan. Hasil yang dicapai dapat di ukur dalam ukuran jangka pendek 

atau output, jangka panjang atau outcome. Output yaitu pencapaian target, 

sedangkan outcome yaitu pencapaian suatu tujuan.  

 
3Diakses dari http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/298357/dukcapil tuban terima 24 ribu 

material e-ktp.html. pada tanggal 07 juli 2018 pukul 21.00  

http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/298357/dukcapil%20tuban%20terima%2024%20ribu%20material%20e-ktp.html
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/298357/dukcapil%20tuban%20terima%2024%20ribu%20material%20e-ktp.html
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Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk mengurai apakah  kebijakan 

publik dalam pembuatan e-KTP Kabupaten Tuban sudah berjalan sesuai, lalu 

apakah rangkain proses penerapan sudah dilakukan dengan baik, serta apa 

penyebab terjadi lamanya pembuatan e-KTP dan selain itu juga untuk mengetahui 

strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptmalkan kebijakan 

Pemerintah Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan  

di Kabupaten Tuban. Maka dari itu penulis mengambil judul “Studi Evaluasi 

Kebijakan Publik Dalam Pembuatan e-KTP di Kabupaten Tuban” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah dari peneliti ini adalah sebagai berikut: 

 1. Bagaimana evaluasi kebijakan publik dalam pembuatan e-KTP di 

Kabupaten Tuban?  

 2. Apa saja hambatan dalam pembuatan e-KTP di Kabupaten Tuban? 

 1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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 1. Untuk mengevalusi hasil pelaksanaan kebijakan publik dalam 

pembuatan e-KTP di Kabupaten Tuban. 

 2. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat kebijakan 

publik dalam pembuatan e-KTP di Kabupaten Tuban. 

 1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan keilmuan baik dari aspek teoristis, praktis, maupun akademis 

diantaranya: 

 1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah dapat 

dijadikan sebagai pengembangan ilmu yang berkaitan dengan evaluasi 

kebijakan publik. Selain itu juga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk informasi penelitian lain yang berkaitan dengan evalusi kebijakan. 

 2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian bisa digunakan sebagai bahan rujukan baik bagi praktisi 

sosial, maupun pemerintah sebagai pejabat publik selaku pengelola program 

kebijakan dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana metode 

yang sebaiknya diterapkan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah 

agar efektif dan efisien. 
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 1.5 Definisi Konseptual dan Definisi Oprasional  

 1. Definisi Konseptual  

Definisi konseptual pada dasarnya merupakan penjelasan secara umum 

tentang beberapa istilah atau konsep yang terkait dengan penelitian dan 

merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan 

secara abstrak suatu fenomena.4 Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk 

memberikan penegasan tentang makna dari kalimat yang ada dalam 

permasalahan yang di sajikan. Dengan adanya penegasan arti tersebut akan 

mempermudah dalam memahami maksud kalimat yang tercantum dalam 

penelitian. Antara lain sebagai berikut: 

a) Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa 

yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah Negara. 

Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan 

sebagai keputusan (decision making), dimana pemerintah mempunyai 

wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk 

membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.5 

Ahli lain seperti halnya W.I. Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik 

merupakan sebuah keputusan, beliau mendefiniskan kebijakan publik sebagai 

serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor 

politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih 

 
4Masri Sangarimbun dan Sofyan Efendi, dalam Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta. Hlm. 

34 
5Ismail Nawawi, 2009, Public Policy. Surabaya: ITS Press. Hlm 8 
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beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu 

pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari 

aktor tersebut.6 

Dari pemahaman yang dideskripsikan W.I. Jenkins diatas kita bisa 

menemukan bahwa suatu kebijakan publik selain mengandung unsur tujuan 

juga keputusan atau kebijakan yang diusulkan oleh aktor dalam hal ini memiliki 

ruang lingkup tertentu atau pada situasi tertentu, dan masalah tertentu. Hal ini 

bisa terlihat juga pada pendapat ahli lainnya yakni dari Steven A. Peterson yang 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan atau aksi pemerintah dalam 

mengatasi suatu masalah.7 

Berangkat dari penjelasan dari beberapa ahli diatas kita bisa memahami 

bahwasannya kebijakan bisa dikatakan sebagai suatu arah tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mencapai tujuan 

tertentu dan mengatasi suatu permasalahan yang dilaksanakan pada ruang 

lingkup tertentu yang dimana didalamnya terdapat hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan. Jadi dalam hal ini pemerintah selaku yang memiliki 

kewenangan dituntut bisa memberikan kebijakan-kebijakan dengan tujuan yang 

pasti dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga nantinya 

memberikan dampak yang baik pada masyarakat. 

b) Evauasi Keijakan  

 
6Solichin Abdul Wahab, 2014. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 15 
7Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. 

Jakarta: Elex Media Komputindo. Hlm 23 
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Artian kebijakan adalah penilian dari sesuatu kinerja yang meghasilkan 

sesuatu. dalam hal ini menilai suatu kebijakan publik dalam pembuatan e-

KTP.  Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi 

informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan 

pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi 

sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa 

kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang 

berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. 

Menurut Dunn (1990:609), evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama 

dalam analisa kebijakan, yaitu sebagai berikut:  

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh kebutuhan, nilai dan 

kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini 

evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya 

perbaikan kesehatan) dan target tertentu telah dicapai.  

2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-

nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan 

mendefinisikan dan mengoperasikan tujuandan target. Nilai juga dikritik 

dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam 

hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan 

tujuandan sasaran, analis dapat menguji alternatif sumber nilai (kelompok 

kepentingan, pegawai negeri, dam kelompokkelompok klien) maupun 
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landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomid, 

legal sosial dan substantif).  

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 

kebijakan lainnya, terutama bagi “perumusan masalah” dan “rekomendasi”. 

Informasi tentang memadai atau tidaknya kinerja kebijakan dapat memberi 

sumbangan bagi pada perumusan ulang masalah kebijakan. Dengan 

menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan. Evaluasi juga 

dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau 

revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang 

diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain8 

 

Menurut James Anderson dalam Winarno membagi evaluasi kebijakan ke 

dalam tiga tipe:  

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut 

prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan. 

2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-

program tertentu. 

3. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program–program 

kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat 

dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut 

 
8 Dunn, William.1990. Public Policy Analysis: An Introduction. United States of America: 

Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc. 
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dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan 

masyarakat.9 

Menurut para ahli diatas dapat di pahami mengenai berbagai tipe dalam 

evaluasi kebijakan menurut William Dunn dan James Anderson dalam Winarno, 

evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai kegiatan fungsional menyangkut 

kepentingan dan ideologi dari kebijakan untuk mengfokuskan pada bekerjanya 

kebijakan atau program-program yang telah di buat. Untuk mengetahui informasi 

yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa 

jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. 

Evaluasi juga dapat memberikan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai 

yang mendasari tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara 

sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang 

dituju. 

c) Kebijakan e-KTP  

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat 

sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi 

informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk 

hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk 

Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan 

berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan 

dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok 

 
9James Anderson dalam Winarno, 2008 Kebijakan Publik: Teori dan Proses, cetakan 1, 

Yogyakarta: Media Pressindo. Hlm, 223. 
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Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan 

dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang 

Adminduk). 

 Manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut: 

1. Identitas jati diri tunggal 

2. Tidak dapat dipalsukan 

3. Tidak dapat digandakan 

4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada 

 2. Definisi Operasional  

Defisi operasional ialah unsur penelitian yang memberi petunjuk bagaimana 

caranya mengukur variabel. Dimana berkaitan dengan kegiatan apa saja yang harus 

dilakukan dalam memperoleh data atau indikator yang menunjukan konsep yang 

dimaksud. Adapun variabel yang didefinisikan secara operasional dalam penelitian 

ini guna menganalisa lebih lanjut mengenai Studi Evaluasi Kebijakan Publik Dalam 

Pembuatan e-KTP di Kabupaten Tuban. 

1. Evaluasi kebijakan publik dalam pembuatan e-KTP di Kabupaten Tuban 

a. Kebijakan e-KTP   

b. Pelaksanaan pemubatan e-KTP  

c. Upaya dinas untuk melakukan peningkatan atas pelayanan publik 

terkait dengan program pelayanan e-KTP yaitu peningkatan pelayan 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

d. Evaluasi kebijakan publik dala pembuatan e-KTP 
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2. Faktor penghambat evaluasi kebijakan publik dalam pembuatan e-KTP di 

Kabupaten Tuban 

a. Ketergantungan dengan pemerintah pusat  

b. Peralatan perekaman yang banyak rusak 

c. Spesifik lokasi (jarak dan tempat pelayanan pembuatan e-KTP yang 

jauh dari pemukiman warga.) 

 1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur beupa cara yang 

digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Sehingga diharapakan 

selanjutnya akan menjadi suatu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode 

yang digunakan dengan teknik-teknik dalam pengumpulan data. 

 1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

yang bersifat Deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk meggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 

tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.10 Bertujuan untuk 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku 

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam 

 
10 I. Sugiyono, 2010, Teknik-Teknik Observasi, Handbook of Qualitatitive Research, Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Pelajar. Hlm. 134 
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konteks ini penulis mencoba menjelaskan atau mendeskripsikan tentang 

evaluasi kebijakan publik dalam pembuatan e-KTP di Kabupaten Tuban. 

 2. Jenis dan Sumber Data 

Untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan publik dalam pembuatan 

e-KTP. Data ini bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam hal ini peneliti 

menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan 

sumber datanya. Yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data asli atau data pertama11. Yaitu data yang 

berisikan fakta-fakta atau keterangan yang secara langsung diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan yang memerlukannya melalui penelitian lapangan dari 

obyek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui kuisioner maupun 

wawancara kepada sumber yang tepat.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang di 

kumpulkan pada sumber yang telah ada12. Yaitu data yang secara tidak 

langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung data primer dan 

diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu 

biasanya diperoleh dari perpustakaan, dari laporan-laporan penelitih 

 
11Narimawari. Umi. 2008. Metodelogi Penelitian Kualtatif dan Kuantitatif. Teori dan Aplikasi. 

Bandung: Agung Media.  
12Sekaran. Uma. 2011. Reseach Methodes for Business. Jakarta: Salemba Empat. 
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terdahulu atau dari sumber lainnya. Data sekunder juga disebut sebagai 

data tersedia. 

 3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai 

berikut uraiannya : 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yag dilakukan dengan sengaja dan 

sistematis terhadap aktifitas individu atau objek lain yang diselidiki.13 

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung adalah 

cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan 

alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan data secara 

langsung dilaksanakan terhadap subjek sebagaimana adanya di lapangan 

atau dalam suatu percobaan baik di lapangan atau didalam laboratorium. 

Cara pengamatan langsung dapat digunakan pada penelitian eksploratori 

atau pada penelitian untuk menguji hipotesis. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat 

yang dinamakan interview guide14. Dalam proses wawancara dilakukan 

secara formal dan informal dengan cara tanya jawab dengan terlebih 

 
13 Sugiyono, 2010, Teknik-Teknik Observasi, Handbook of Qualitative Research, Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Pelajar, Hlm. 136 
14Estebreg dalam Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. Hal. 231. 
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dahulu membuat kerangka garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan 

dalam proses wawancara tersebut, serta dilakukan dalam waktu dan 

kondisi yang dianggap paling tepat, guna mendapatkan data, dan 

informasi, penejelasan dari pengurus Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil, mengenai pembuatan e-KTP di Kabupaten Tuban  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu 

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya15. Dalam 

penelitian ini dokumentasi juga dapat dilakukan dengan cara melakukan 

penelusuran terhadap dokumen-dokumen dari lembaga serta instansi 

terkait yang ada di Dispendukcapil Kabupaten Tuban. 

 4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan hal yang sangat penting di dalam 

penelitian deskripti. Peneliti menggunakan Sampling Purposive (teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) untuk mendapatkan 

informasi dari subyek peneliti. ialah orang yang dipilih dengan sengaja 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian. Adapun subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini 

ialah : 

a. Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tuban.   

b. Masyarakat atau warga yang berpenduduk di Kabupaten Tuban. 

 
15Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006 ,Metode Peneitian Survei, Jakarta: LP3ES  
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 5. Lokasi Penelitian 

Peneliti di lakukan di daerah atau wilayah di Kabupaten Tuban, di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Yang 

berlokasi di Jl. Teuku Umar No. 7, Latsari, Kecamatan Tuban, Jawa 

Timur 62314. 

 6. Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Data dikumpulkan dengan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data kemudian 

melakukan reduksi data atau memilih-milih data yang telah dikumpulkan 

lalu dihubungkan dengan antar data yang dipilah16.  

Dengan demikian data yang telah direduksi akan mendapatkan 

gambaran yang jelas juga dapat mempermudah proses pengumpulan data 

selanjutnya. Maka langkah selanjutnya adalah menyajikan atau 

mendeskripsikan data. Dengan mendisplaikan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi. Pada dasarnya 

penyajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara 

sistematik. Selanjutnya kesimpulan data di dalam penelitian ini dapat 

 
16Nawawi, H. Hadari.1983. Metode Penelitian Deskriptif. Yogyakarta, Gajah Mada University 

Perss.  
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berupa deskripsi atau gambaran objek yang masih belum jelas dan 

nantinya peneliti akan melakukan penelitian terus-menerus hingga jelas. 

Sejak awal penelitian ini dilakukan dan selama mendapatkan data otentik 

peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari analisis data yang 

telah dikumpulkan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah 

dipaparkan diatas.   

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merujuk pada proses memilih, 

menyederhanakan, dan atau mentrasformasikan data yang mendeketi 

keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip 

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainya. 

b. Penyajian data 

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari 

informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data 

membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan 

analisis yang lebih mendalam atau mengambil keputusan berdasarkan 

pemahaman. 

c. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan sangat penting bagi suatu analisis untuk 

menarik kesimpulan dan menverifikasi. Dari permulaan pengumpulan 

data, seorang kualitatif mencari arti berbeda-beda, mencatat keteraturan, 

pnejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, 

dan proporsi kesimpulan-kesimpulan.  


