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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk 

atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. 

Penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan 

publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang 

menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima Layanan Publik adalah 

perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang 

memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. 

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan 

pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan tersebut mengikuti pergeseran 

paradigma pengelolaan pemerintah dari sentralistik ke desentralistik. 

Dengan adanya pergeseran menjadi momentum penting untuk melahirkan 

format pelayanan publik yang efektif dan efesien. Sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap public goods (barang publik) 

secara cepat, murah, dan berkeadilan. Menurut Pasolong (2010: 199) 

pelayanan publik adalah melayani keperluan masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelayanan publik 

merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang 
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diberikan oleh aparatur negara dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah pusat 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi daerah. 

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 

tentang otonomi daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pemerintah pusat secara berjenjang sesuai dengan asas 

otonomi daerah melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah 

desa.  

Menurut Awang (2010: 53) otonomi desa merupakan kewenangan 

desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat desa. Dengan 

otonomi desa tersebut memberikan kesempatan sepenuhnya kepada 

pemerintah desa untuk membuat dan menetapkan suatu kebijakan maupun 

melaksanakan kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan, kepentingan, 

dan aspirasi masyarakat yang tetap mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang ada. Pemberian kewenangan kepada pemerintah desa 

adalah untuk mengembangkan pemerintah desa dalam mengatur dan 

mengurus rumah tangga desa sendiri serta untuk memperkecil kegiatan 

campur tangan pemerintah diatasnya dalam urusan rumah tangga desa.  
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Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan kewenangan desa itu 

sendiri, baik untuk membuat dan menetapkan suatu kebijakan maupun 

untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan pada 

kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat setempat sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan administrasi publik 

dibutuhkan penyelenggara pelayanan yang professional, kompeten dalam 

bidangnya, dan juga fasilitas yang memadai. Sehingga dalam 

melaksanakan tugasnya aparat pemerintah dapat memberikan kualitas 

pelayanan yang baik dan mampu memuaskan masyarakat. 

Namun, pada prakteknya tata kelola birokrasi pemerintahan desa 

selama ini belum sepenuhnya menjawab harapan-harapan publik. Salah 

satu hambatan utama dalam perbaikan kualitas manajemen pemerintahan 

di Indonesia. khususnya pada aras lokal ialah aspek tata kelola lembaga 

pemerintahan dan sumber daya manusia. Menurut Mita (2009) kualitas 

pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Fenomena semacam 

ini tetap marak walaupun telah diberlakukan UU No. 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN yang secara tegas 

menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya 

diskriminasi. Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan. 

Ketidak pastian ini sering menjadi penyebab munculnya KKN, sebab para 

pengguna jasa cenderung memilih menyogok dengan biaya tinggi kepada 

penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan kepastian dan kualitas 

pelayanan. Ketiga, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
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pelayanan publik. Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya 

diskriminasi pelayanan dan ketidak pastian tadi.  

Mewujudkan optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh 

birokrasi pemerintahan bukanlah pekerjaan mudah, seperti halnya 

membalikkan telapak tangan mengingat pembaharuan tersebut 

menyangkut aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi 

pemerintahan kita. Salah satu aspek yang membuat buruknya pelayanan 

publik adalah kultur birokrasi yang tidak kondusif yang telah lama 

mewarnai pola pikir birokrat sejak era kolonial dahulu. Prosedur dan etika 

pelayanan yang berkembang dalam birokrasi kita sangat jauh dari nilai-

nilai dan praktik yang menghargai warga bangsa sebagai warga negara 

yang berdaulat. Prosedur pelayanan misalnya, tidak dibuat untuk 

mempermudah pelayanan tetapi lebih untuk melakukan kontrol terhadap 

perilaku warga sehingga prosedurnya berbelit-belit dan rumit terkait 

dengan pelayanan bidang administrasi. 

Untuk mewujudkan amanat konstitusi negara dan melihat esensi dari 

pelayanan publik tersebut, pemerintah telah mengeluarkan landasan 

kebijakan berupa undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan 

publik sesuai upaya peningkatan kualitas dan menjamin penyediaan 

pelayanan publik. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,  

serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dari 

penyalah gunaan wewenang. maka dari itu pemerintah daerah haruslah 

dapat memberikan pelayanan publik sebaik mungkin.  
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Menurut Joe Fernandes, dkk (2002) Pemerintah daerah sebagai 

penyedia layanan publik senantiasa dituntut kemampuanya meningkatkan 

kualitas layanan, maupun menetapkan standar layanan yang berdimensi 

menjaga kualitas hidup, melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. 

Kulaitas layanan juga dimaksudkan agar semua masyarakat dapat 

menikmati layanan, sehingga menjaga kualitas layanan publik juga berarti 

menjamin hak-hak asasi warga negara. 

Menurut Sedaryati (2004) Kosep layanan prima menjadi model yang 

diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan  publik. Pelayanan prima 

merupakan strategi mewujudkan budaya kualitas dalam pelayanan publik. 

Orientasi dari pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat pengguna 

layanan. Membangun pelayanan prima harus dimulai dari mewujudkan 

atau meningkatkan profesionalisme SDM untuk dapat memberi pelayanan 

yang terbaik, mendekati atau melebihi standar pelayanan yang ada.  

Untuk mewujudkan rerformasi birokrasi dan pelayanan publik di 

wilayah tingkat desa yang berkualitas khususnya di daerah, perlu sebuah 

perubahan-perubahan yang mendasar perubahan aturan perundang-

undangan, budaya birokrasi dan manajemen sumber daya aparatur. adanya 

perubahan mendasar atas manajemen pemerintahan tersebut dapat 

dimanifestasikan melalui kerangka reformasi birokrasi. Melalui  proses 

yang sistematis dan komprehensif guna merealisasikan tujuan tata kelola 

pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana mencakup perbaikan 

kualitas pelayanan publik. 
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Pada hakikatnya, desentralisasi adalah sebagai salah satu gagasan 

penting dalam implementasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Serta 

menawarkan format kelembagaan birokrasi yang ideal untuk 

menyelenggarakan pelayanan publik yang prima. Diharapkan dengan 

format kelembagaan baru tersebut mampu mempengaruhi perubahan pola 

pikir dan perilaku para aparatur agar dapat profesional dalam 

menyelengarakan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.  

Pada kondisi lain, tumbuhnya daya kritis masyarakat telah 

menciptakan tuntutan keterbukaan dari setiap penyelenggaraan 

pemerintah. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang harus dijawab 

melalui perubahan secara kultural maupun struktural atas birokrasi 

pemerintahan, sehingga berimplikasi terhadap optimalisasi pelayanan 

publik. Menurut Irsan (2012 : 9) Pelayanan publik dapat diartikan sebagai 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok 

dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan 

terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada 

masyarakat. Karenanya Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional. 

Hasil penelitian Adventus (2014), tentang pelayanan administrasi 

kependudukan Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak., 

disimpulkan berjalan kurang tertib dan belum optimal, masih ada 

perangkat desa yang tidak mengantor sesuai dengan jam kerja sehingga 

memperlambat terlaksananya proses administrasi yang baik, serta 
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kurangnya tanggungjawab kerja. Hasil penelitian Ningsih (2013), 

mengenai pelayanan publik di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong 

Kabupaten Sangau ditemukan adanya pelayanan publik yang diberikan 

masih ada kendala berupa kecepatan waktu, sikap terlambat dalam 

pelayanan administrasi serta sering membolosnya oknum aparatur pada 

saat jam-jam kerja, masih banyaknya masyarakat desa yang mengeluh 

mengenai kinerja dalam pelayanan yang diberikan di kantor desa. Hasil 

analisis data menunjukkan bahwa aspirasi yang ditampung kurang cepat 

ditanggapi, pelayanan yang diberikan aparatur desa masih dirasakan tidak 

sesuai dengan prinsip administrasi yang benar, serta masih kurang 

konsisten dan kurang merespon apa yang menjadi masalah masyarakat, 

kesiapan aparat masih kurang dalam pengadaan dokumen. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah 

1. Bagaimana inovasi pelayanan publik di bidang administrasi  (Studi di 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing  Kota Malang) ? 

2. Apa yang menjadi kendala inovasi pelayanan publik di bidang 

administrasi  (Studi di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing  

Kota Malang) ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui inovasi pelayanan publik di bidang administrasi  

(Studi di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing  Kota Malang) 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam inovasi pelayanan publik di 

bidang administrasi (Studi di Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Blimbing  Kota Malang). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik  

Pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi 

peneliti mengenai inovasi pelayanan publik pemerintah daerah tentang, 

administrasi di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing  Kota 

Malang serta dapat menjadikan dasar penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktik  

Digunakan untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan 

rekomendasi perbaikan pelayanan administrasi di Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Blimbing  Kota Malang. 

 

E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional  

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual menguraikan tentang beberapa istilah atau 

konsep yang terkait pada penelitian yang dilakukan. Adapun konsep-

konsep yang dibuat pada penelitian ini, agar tetap berfokus sesuai 
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dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti, demikian pula agar ada 

batasan-batasan dan tidak keluar dari konteknya, secara konseptual 

sebagai berikut: 

a. Inovasi  

Kata inovasi berasal dari kata latin, “innovation” yang 

berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya “innova” yang 

artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi dapat diartikan 

sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan pemanfaatan atau 

mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan 

teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki 

produk (barang atau jasa), proses, dan sistem yang baru yang 

memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama 

ekonomi dan sosial). 

Inovasi sebagai suatu “obyek” juga memiliki arti sebagai suatu 

produk atau praktik baru yang tersedia bagi aplikasi, umumnya dalam 

suatu konteks komersial. Biasanya beragam tingkat kebaharuannya 

dapat dibedakan, bergantung pada konteksnya. Suatu inovasi dapat 

bersifat baru bagi suatu perusahaan, baru bagi pasar,  negara maupun 

daerah, serta secara global. Sementara itu, inovasi sebagai suatu 

“aktivitas” merupakan proses penciptaan inovasi, seringkali 

diindentifikasi dengan komersialisasi suatu invensi. 

Inovasi dapat dikatakan juga suatu perubahan yang baru 

menuju kearah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang sudah 

ada sebelumnya yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau 
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tidak secara kebetulan. Menurut Suryani (2008:304), Inovasi dalam 

konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. 

Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang 

dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi 

juga sering dugunakan untuk merujuk pada perubahan yang 

dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. 

b. Pelayanan Publik 

Menurut Moenir (2001:13) Pelayanan publik adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan 

metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain 

sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah 

mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau 

dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat 

kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang 

direnecanakan dan disediakan oleh pemerintah. 

Menurut Irsan (2012:9) Pelayanan publik dapat diartikan 

sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan 

pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya 

Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memberikan layanan yang baik dan profesional.  
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c. Administrasi 

Suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan 

pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target/tujuan organisasi. 

Jadi, dapat dibilang bahwa administrasi punya peranan yang sangat 

krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana 

suatu variabel diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu 

penelitian, maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel 

yang akan diteliti. Maka indikator-indikator yang dianalisis dalam 

penelitian dengan judul “ Inovasi Pelayanan Publik di Bidang 

Administrasi  (Studi di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing  

Kota Malang) “ yaitu  sebagai berikut: 

1. Rencana program kerja yang dilakukan oleh Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Blimbing  Kota Malang dalam inovasi pelayanan 

publik di bidang administrasi 

2. Pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Blimbing  Kota Malang dalam inovasi 

pelayanan publik di bidang administrasi. 

3. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan inovasi program 

pelayanan publik di bidang administrasi. 

4. Kendala Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing  Kota Malang 

dalam inovasi pelayanan publik di bidang administrasi 
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F. Metode Penelitian  

Meleong (2002), metode penelitian memberikan peneliti urutan-

urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. 

Sehingga metode penelitian memandu peneliti tentang urutan-urutan 

bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan kualitatif, pendekatan 

kualitatif  ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena misal 

dari sudut pandang partisipan. Disamping itu, pendekatan kualitatif 

lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi 

dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung. 

Adapun langkah-langkah metode yang digunakan dalam 

mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil 

dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang 

dianggap tepat adalah deskriftif, karena obyek dari penelitian ini 

merupakan suatu penomena atau kenyataan sosial. Hal itu sesuai 

dengan dikatakan oleh Sanapiah Faisal (1995:20) bahwa peneltian 

deskriptif atau penelitian taksonomik atau penelitian eksplorasi 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu 

fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendekripsikan 

sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di 

teliti tanpa mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang 
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ada. Karena itu pada penelitian deskriptif tidak dilakukan pengujian 

hipotesis untuk membangun dan mengembangkan perbedaan teori.  

Sedangkan menurut Ndraha (1985:105) bahwa penelitian 

deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk 

menemukan pengetahuan tentang seluas-luasnya obyek riset pada 

satu masa atau saat tertentu. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, 

adalah:   

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap 

berpotensi dalam memberikan informasi yang relavan dan sesuai 

dilapangan. 

b. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari hasil olahan instansi 

atau suatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan 

lembaganya tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini 

bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran 

yang digunakan untuk membahas hasil penelitian.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau 

memperoleh data yang ada dilapangan secara akurat sesuai dengan 

fakta dilapangan, guna untuk memecahkan permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

penelitian adalah:  
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a. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mewawancarai para 

responden yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam penelitian 

ini. Penulis menggunakan pedoman wawancara agar tidak 

keluar dari fokus yang telah ditentukan. Data yang dikumpulkan 

melalui wawancara bersifat uraian kata. 

b. Dokumentasi  

Telaah dokumentasi yaitu mengkaji dokumen-dokumen 

baik berupa buku referensi maupun peraturan maupun pasal 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, 

telaah dokumen dilakukan dengan cara menganalisis 

permasalahan. 

c. Observasi 

Suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk 

mamperoleh keterangan yang relavan dengan objek penelitian. 

Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat gambaran 

secara utuh tentang objek yang ditelitinya. 

4. Subjek Penelitian  

Satori (2009:94), subyek penelitian adalah salah satu instrumen 

penting dalam mendapatkan informasi yang banyak. Informan adalah 

orang dalam pada latar penelitian, seorang informan harus mempunyai 

banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian  dan menjadi 

anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. 
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5. Teknik Analisa Data  

  Creswell (2013) mengajak penulis kualitatif untuk melihat 

analisis data kualitatif sebagai suatu proses penerapan langkah-

langkah dari yang spesifik hingga umum dengan berbagai level 

analisis yang berbeda. Lebih lanjut Cresswell (2013:276-284) 

menjabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis data 

berikut ini: 

a). Mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis 

Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning 

materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan 

menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda 

tergantung pada sumber informasi. 

b). Membaca keseluruhan data 

Langkah pertama adalah membangun general sence atas 

informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara 

keseluruhan. 

c). Menganalisis lebih detail dengan melakukan coding data. 

Rosman dan Rallis (Ceswell. 2013:276) Coding merupakan 

proses mengelolah materi/informasi menjadi segmen-segmen 

tulisan sebelum memaknainya. Dalam proses coding ini, penulis 

mengkombinasikan kode-kode yang telah ditentukan 

sebelumnya (predetermined code) dan membuat kode-kode 

berdasarkan informasi yang muncul dengan sendirinya 

(emerging code). 
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d). Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, 

orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan 

dianalisis. Pada langkah ini, penulis membuat kode-kode untuk 

mendeskripsikan semua informasi, lalu menganalisisnya. 

e). Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan 

disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan 

naratif ini biasanya meliputi pembahasan tentang kronologis 

peristiwa, tema-tema tertentu, atau tentang keterhubungan antar 

tema. 

f). Langkah terakhir adalah dengan menginterprestasi atau 

memaknai data. Menurut Lincolin dan Guba (Creswell. 2013) 

Langkah ini akan membantu penulis dalam melengkapi esensi 

dari suatu gagasan. Interpensi juga bias berupa makna yang 

berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan 

informasi yang berasal dari literature atau teori. 

 

 

 


