
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Defenisi Analisis

Analisis Menurut Buku Besar Kamus Bahasa Indonesia Adalah:

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,dsb) untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb)

1. Man penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan

bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. Kim penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui

zat bagiannya dsb.

3. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.

4. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

2.2 Defenisi Minat

Minat merupakan masalah yang paling penting di dalam KTP. Apalagi bila

dikaitkan dengan aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Minat yang ada

pada diri seseorang akan memberi gambaran dalam aktivitas untuk mencapai

suatu tujuan.

Bimo Walgito (1994: 38) menjelaskan bahwa “minat adalah suatu keadaan

dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai perasaan

senang untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut

terhadap objek tersebut”. Dalam pengertian ini terkandung makna bahwa minat



terdapat dua aspek yaitu adanya perhatian yang mendalam terhadap objek tersebut

dan adanya keinginan untuk mempelajari dan membuktikan lebih lanjut.

Menurut Djali (2007: 121), mengatakan bahwa “minat adalah rasa lebih

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang

menyuruh”, sedangkan Nana Syaodih (2007: 177), mengemukakan “minat

(interest) yaitu suatu kekuatan, motivasi yang menyebabkan seseorang

memusatkan perhatian terhadap seseorang, sesuatu benda ataupun kegiatan

tertentu”.

Menurut Tampubolon (1991: 41) mengatakan bahwa minat adalah suatu

perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi.

Sedangkan menurut Dewa Ketut Sukardi (1984: 46) berpendapat bahwa minat

adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari kombinasi, perpaduan dan

campuran dari perasaan, harapan, prasangka, cemas, takut dan kecenderungan-

kecenderungan lain yang bisa mengarahkan individu kepada suatu pilihan

tertentu. Minat sangat besar pangaruhnya dalam mencapai prestasi dalam suatu

pekerjaan, jabatan, atau karir. Tidak akan mungkin orang yang tidak berminat

terhadap suatu pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik.

Minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang dalam menghadapi

suatu objek (Mohamad Surya, 2003: 100).

Sedangkan menurut Sumadi Suryobrota (1983: 7) juga menyatakan minat

adalah pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek serta banyak

sedikitnya kekuatan yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Kemudian

Agus Sujanto (1983: 101) juga mendefinisiksan minat sebagai suatu pemusatan



perhatian yang tidak disengaja yang terlahir dengan penuh kemauan dan

tergantung dari bakat dan lingkungan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 200:744), kata minat memiliki

arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan.

Minat menurut Kamus Lengkap Pisokologi, Minat (interest) adalah sebagai

berikut: (1) satu sikap yang berlangsung terus menerus yang memolakan perhatian

seseorang, sehingga membuat dirinya menjadi selektif terhadap objek minatnya.

(2) perasaan yang menyatakan bahwa suatu aktifitas, pekerjaan, atau objek itu

berharga atau berarti bagi individu. (3) suatu keadaan motivasi, atau satu set

motivasi yang menuntun tingkah laku menuju waktu arah tertentu (dalam

Chalplin, 2008: 255)

Menurut Crow & Crow (dalam Abror, 1993: 112) minat adalah suatu yang

berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cendrung atau merasa

tertarik pada orang, benda, kegiatan, ataupun bisa berupa pangalaman yang efektif

yang di ransang oleh kegiatan itu sendiri.

Rast, Harmin dan Simon (dalam Mulyati, 2004: 46) menyatakan bahwa

dalam minat itu terdapat hal-hal pokok dianataranya: (1) adanya perasaan senang

dalam diri yang memberikan perhatian pada objek tertentu, (2) adanya

ketertarikan pada objek tertentu, (3) adanya aktifitas atas objek tertentu, (4)

adanya kecenderungan usaha lebih aktif, (5) objek atau aktifitas tersebut

dipandang fungsional dalam kehidupan dan (6) kecendrungan bersifat

mengarahkan dan mempengaruhi tingkah laku individu.



Definisi minat menurut Shaleh (2004: 262) adalah kecendrungan untuk

memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktifitas, atau situasi yang

menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Minat

merupakan kecenderungan pada seseorang yang ditandai dengan rasa senang atau

ketertarikan pada objek tertentu disertai dengan adanya pemusatan perhatian

kepada objek tersebut dan keinginan untuk terlibat dalam aktivitas objek tertentu,

sehingga mengakibatkan seseorang memiliki keinginan untuk terlibat secara

langsung dalam suatu objek atau aktivitas tertentu, karena dirasakan bermakna

bagi dirinya dan ada harapan yang dituju.

Minat juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri, sedangkan faktor

eksternal ialah faktor yang ada di luar diri:

1) Faktor Internal, yaitu:

Faktor yang berasal dari dalam diri sendiri meliputi dua aspek, yakni: 1)

aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah); 2) aspek psikologis (yang bersifat

rohaniah). Dalam aspek fisiologis, kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan

otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya,

dapat mempengaruhi minat dalam belajar. Kondisi jasmani yang sakit, lelah,

lemah, jelas akan berpengaruh pada kurangnya minat seseorang. Sedeangkan

jasmani yang sehat, bugar, segar, akan memudahkan menguasai pelajaran.

Sedangkan aspek psikologis yang berpengaruh terhadap minat meliputi: tingkat

kecerdasan /intelegensi, sikap, bakat, motivasi.



2) Faktor Eksternal, yaitu:

Faktor dari luar yang berpengaruh terhadap minat terdiri dari dua macam,

yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan nonsosial. Lingkungan sosial

terdiri dari lingkungan sekolah, keluarga, tetangga, masyarakat. Dari sekolah bisa

terdiri dari guru, kepala sekolah, teman-teman di sekolah, dan sebagainya. Dari

lingkungan keluarga minat terpengaruh oleh orangtua dan anggota keluarga

lainnya, sedangkan dari tetangga dan masyarakat bisa terdiri dari tokoh

masyarakat, teman sepermainan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan nonsosial

seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya,

alat-alat belajar, keadaan cuaca, waktu belajar siswa. Slameto (2004:54-60).

Minat yang ada dalam diri setiap orang tentunya bervariasi, baik dari segi

kadarnya maupun lamanya minat tersebut ada dalam dirinya. Karena pada

dasarnya setiap inidividu memilki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda pula. Hal

ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Crow & Crow (dalam Syaiful

Bahri Djamarah, 2002:158) bahwa lamanya minat bervariasi. Kemampuan dan

kemauan menyelesaikan suatu tugas, yang diberikan untuk selama waktu yang

ditentukan berbeda-beda baik dari segi umur maupun bagi masing-masing

individu. Untuk anak yang sangat muda, lamanya minat dalam kegiatan tertentu

sangat pendek. Minat senantiasa berpindah-pindah, namun demikian ia

menghendaki keaktifan, ia kerap kali mendasarkan kegiatan-kegiatannya atas

pilihan sendiri dan dapat lebih suka mengusahakan sesuatu daripada lainnya,

karena minat yang terdapat dalam kegiatan untuk kepentingan diri sendiri lebih

dari pada untuk mencapi hasil tertentu, sehingga ia mudah dikacaukan dan mudah



tertarik pada kegiatan lain. Tidak demikian halnya terhadap orang yang lebih tua.

Mereka yang disebutkan terakhir ini lebih lama dapat mempertahankan minatnya

terhadap sesuatu dari pada berpindah-pindah kepada hal-hal lain.

1. Ciri-ciri minat menurut Sutarno (1995 : 4) adalah :

a. Adanya objek yang bersangkut paut dengan dirinya

b. Adanya sambutan yang sadar

c. Adanya tujuan tertentu

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat

Minat seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi fisik, psikis

dan lingkungan sosial, sebagaiman dikemukakan (Mahmud, 1998 : 200 ) sebagai

berikut :

1. Kondisi Fisik

Keadaan jasmani dan kondisi yang baik akan mempengaruhi minat

membuat KTP yang lebih tinggi.

2. Kondisi psikhis

Perubahan psikhis seseorang akan mempengaruhi minat terhadap

pembuatan KTP.

3. Lingkungan sosial

Lingkungan atau alam sekitar akan mempengaruhi minat meskipun

dalam waktu yang relatif lama.



2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Menurut Para Ahli Adalah

Sebagai Berikut

Faktor timbulnya minat, menurut Crow and Crow ( Hermanto Blogs, 2011),

terdiri dari tiga faktor, yaitu:

1. Faktor dorongan dari dalam

2. Faktor motif sosial

3. Faktor emosiona

Menurut Hurlock (Hermanto Blogs, 2011), beberapa kondisi yang

mempengaruhi minat adalah sebagai berikut :

1. Status ekonomi

2. Pendidikan

3. Situasioanal

4. Keadaan psikis

2.4 Masyarakat

Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli Adalah Sebagi Berikut : Ralp

Linton (1936)Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telahcukup lama dan

bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah

satu kesatuan social dengan batas ternetu.

John Lewis Gillindan John Gillin (Gillin & Gillin) 1945 Masyarakat itu

adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap

dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokkan-

pengelompokan yang lebih kecil.



Melville J. Herskovits atau Herkovits (1955) Masyarakat adalah

sekelompok individu yang di organisasikan yang mengikuti satu cara hidup

tertentu.

Koentjaningrat (1980) Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang

berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan

yang terikat oleh suatu rasa identitasbersama.

Selo Soemardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang

menghasilkan kebudayaan. Selanjutnya Abdul Syani (1987) Masyarakat

merupakan kelompo-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang

berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola

perkembangan tersendiri. Manusia diikat dalam kehidupan kelompok karena rasa

sosial yang serta-merta dan kebutuhan.

Hassan Shaidly Masyarakat sebagai suatu golongan besar-kecil dari

beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan

mempunyai pengaruh kebatinan satusama lain.

2.5 Pengertian Penduduk Menurut Undang-Undang

Menurut pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

- Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang

bertempat tinggal di Indonesia.

- Bukan Penduduk, adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara

bersifat sementara sesuai dengan visa



2.6 Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, mendefinisikan pengertian Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah

identitasresmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi

pelaksana yang berlaku di seluruhwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Agar sebagai penduduk diakui statusnya perlu melengkapi administrasi

kependudukannya seperti yang di jelaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut :

Hak Dan Kewajiban Penduduk (BABII) Pasal 2 (dua) Setiap Penduduk

mempunyai hak untuk memperoleh:

a. Dokumen Kependudukan;

b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan

PencatatanSipil;

c. Perlindungan atas Data Pribadi;

d. Kepastian hokum atas kepemilikan dokumen;

e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan

Sipilatas diri nya dan/atau keluarganya; dan

f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalah gunaan Data

Pribadi oleh Instansi

g. Pelaksana.

Pasal 3 (tiga) disebutkan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana



dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukdan

Pencatatan Sipil.

Selanjutnya di jelaskan juga pada Pasal 4 (empat) yaitu Warga Negara

Indonesia yang berada di luarwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia wajib

melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya

kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan/atau kepada

Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya Wajib KTP BAB IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

dijelaskan pada Pasal 63 berbunyi sebgai berikut :

1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki

Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah

kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

2. Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin

Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki

KTP.

3. KTP sebagai manadi maksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara

nasional.

4. Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada

Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.

5. Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat

bepergian.

6. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya



diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Selanjutnya pada pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

1. KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan

petawilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan

tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan,

agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan,

kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal

dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan

nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.

2. Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud padaayat (1) bagi

Penduduk yang agamanya belumdi akui sebagai agama berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat

kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base

kependudukan.

3. Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang

untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan

Peristiwa Penting.

4. Masa berlaku KTP:

a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun:

b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku

Izin Tinggal Tetap.

5. Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang

berlaku seumur hidup.



Selanjutnya pada pasal 69 juga dijelaskan sebagai berikut: instansi

Pelaksana atau Pejabat yang diberikewenangan, sesuai tanggungjawabnya, wajib

menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari:

b. Surat KeteranganPindah paling lambat 14 (empatbelas) hari;

c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat

d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas)

hari;

e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat

belas) hari;

f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki

Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;

g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;

h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;

i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;

j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;

atau

k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;

sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan

Kependudukan sebagai  berikut:

a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;

b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari; atau



c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat

7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semuapersyaratan.

Pejabat Pencatatan Sipildan Pejabatpada Perwakilan Republik Indonesia

yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta

Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30

(tigapuluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Selanjutnya Pasal 70 juga dijelaskan sebagai berikut :

1. Pernbetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami

kesalahan tulis redaksional.

2. Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan atau tanpa permohonon dari orang yang menjadi subjek KTP.

3. Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Instansi Pelaksana.

Apa bila ketentuan yang telah ditetapkan dan telah diketahui masyarakat

namun pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik, maka akan membuat

kurangnya minat masyarakat untuk membuat KTP tersebut, sperti yang sudah

dijelaskan pada pasal 69 ayat 1 hruf “a” UU RI No. 23 Th. 2006 bahwa KK atau

KTP paling lambat 14 hari, dengan demikian, ketepatan waktu sangatlah penting

di perhatikan bagi oknum instansi kecamatan agar tidak mengurangi minat

masyarakat untuk membuat KTP tersebut.



2.7 Kecamatan

Kecamatan Menurut Undang-Undang Adalah; “Menurut  Undang-undang

32 Tahun 2004,  Kecamatan  merupakan “wilayah kerja camat sebagai perangkat

Daerah Kabupaten/Kota” (Pasal 126 ayat (1) dan Camat menerima pelimpahan

sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani  sebagian urusan otonomi

daerah  (kewenangan delegatif). Camat  juga melaksanakan  tugas umum

pemerintahan  (kewenangan atributif)  (Pasal 126 ayat (1) dan (2) UU 32/2004).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan,

dalam pasal 1 disebutkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah

kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

2.8 Defenisi Konsep

Definisi adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk mengambarkan

secara abstrak, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian

ilmu sosial (Singarimbun 1989:33).Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat

menyederhanakan pemikirannya dengan mengunakan satu istilah untuk

beberapa kejadian. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

1. Menurut Crow & Crow (dalam Abror, 1993: 112) minat adalah suatu yang

berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cendrung atau merasa

tertarik pada orang, benda, kegiatan, ataupun bisa berupa pangalaman yang

efektif yang di ransang oleh kegiatan itu sendiri.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

mendefinisikan pengertian Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitasresmi



Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang

berlaku di seluruhwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.

2.9 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2005:38).

Dari pengertian diatas, maka penulis menetapkan satu variabel yang diteliti

oleh penulis, yaitu Minat

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimanacara mengukur

variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa

saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Indikator yang mencakup permasalahan dalam penelitian ini adalah Indikator

yang dipakai yaitu :

1. Tingakat ekonomi, yang terbagi atas ekonomi bawah, menengah dan

atas, apakah tingkat ekonomi dapat mempengaruhi masyarakat dalam

kepengurusan KTP di kecamatan rumbai pesisir.

2. Tingkat pendidikan, apakah tingkat pendidikan dapat mempengaruhi

minat seseorang dalam melakukan pengurusan KTP di kantor camat

kecamata rumbai pesisir.

3. Berdasarkan kondisi pisik, apakah kondisi pisik dapat mempengaruhi

minat seseorang dalam melakukan pengurusan KTP di kantor camat

kecamatan rumbai pesisir.



4. Kondisi phisikis, apakah kondisi phsikis dapat mempengaruhi minat

seseorang dalam melakukan pengurusan KTP di kantor camat Rumbai

Pesisir.

5. Keadaan situasional, apakah keadaan situasional dapat mempengaruhi

minat seseorang dalam melakukan pengurusan KTP di kantor camat

Rumbai Pesisir.

Selanjutnya sebagai mana yang dikatakan pada UU republik Indonesia no.

23 tahun 2006 tentang hak kependudukan, salah satunya adalah dokumen

kependudukan yang penulis madsutkan atau fokuskan pada penelitian ini adalah

Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu

organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan

menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari

desa atau kelurahan. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di

Indonesia di bawah kabupaten/kota. Usaha apa saja yang dilakukan kecamatan

untuk memingkatkan minat masyarakat untuk melengkapi adminitrasi

kependudukannya dalam kasus ini Kartu Tanda Penduduk ( KTP ).

2.11 Tekhnik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penilaian terhadap variable

atau indicator yaitu Minat melalui keseluruhan indikator yang telah diajukan

kepada responden diukur dengan menggunakan teknik pengukuranmenurut

Arikunto (dalam Rahmad Kaulada, 2012:69):

1. 76%-100% tergolong baik/maksimal

2. 56% - 75% tergolong cukup baik



3. 40% - 55% tergolong kurang baik/tidak maksimal

4. 40% - ke bawah tergolong sangat tidak baik/sangat tidak maksimal


