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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Alun-alun merupakan suatu lapangan terbuka yang luas dan berumput 

yang dikelilingi oleh jalan dan dapat digunakan kegiatan masyarakat yang 

beragam. Menurut Van Romondt (Haryoto, 1986:386), pada dasarnya alun-alun 

itu merupakan halaman depan rumah, namun dalam ukuran yang lebih besar. 

Lebih jauh Thomas Nix (1949:105-114) menjelaskan bahwa alun-alun merupakan 

lahan terbuka dan terbentuk dengan membuat jarak antara bangunan-bangunan 

gedung. 

Alun-alun yang berada di kota Bandung mengacu pada Catur Gatra yang 

berasal dari Kerajaan Mataram. Layaknya alun-alun di kota-kota Indies di Pulau 

Jawa yang merupakan lahan terbuka berbentuk persegi. Tempat ini berfungsi 

sebagai ruang terbuka hijau untuk berkumpulnya warga Bandung, kegiatan sosial 

dan budaya, berlangsungnya upacara-upacara pemerintahan, serta tempat 

berekreasi warga.  

Alun-alun Bandung mengalami beberapa kali renovasi sejak pertama 

didirikan pada tahun 1812 pada masa penjajahan Belanda, bersamaan dengan 

didirikannya Masjid Agung atau pada saat ini dikenal dengan Masjid Raya 

Bandung.Pada tahun 2007 tanah alun-alun direnovasi menjadi beton dengan dua 

lapis basement di bawahnya dan di desain dengan konsep pulau, yaitu dengan 

ditempatkannya pot-pot bunga berukuran besar yang ditempatkan menyerupai 
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pulau-pulau. Setelah di beton alun-alun dilapisi dengan grass block, hal tersebut 

membuat alun-alun semakin banyak didatangi oleh masyarakat kota Bandung dan 

semakin banyak pula pedagang kaki lima (PKL) berjualan di sekitaran alun-alun 

yang membuat tempat tersebut menjadi kumuh dan tidak tertata dengan rapi. 

Sehingga alun-alun mulai jarang digunakan lagi oleh masyarakat kota Bandung 

sebagai tempat ruang terbuka untuk berkumpul dan melakukan aktivitas.  

Kurangnya ruang terbuka bagi publik di kota Bandung dan kumuhnya 

alun-alun kota Bandung yang dipenuhi oleh pedagang kaki lima, menurut 

(Carmona,et al: 2008,p.62)termasuk kepada tipologi Negative space, Ruang ini 

berupa ruang public yang tidak dapat dimanfaatkan bagi kegiatan public secara 

optimal karena memiliki fungsi yang tidak sesuai dengan kenyamanan dan 

keamanan aktivitas sosial serta kondisinya yang tidak dikelola dengan baik. 

Sejak awal terpilih, walikota Bandung Ridwan Kamil telah mencanangkan 

salah satu program kerjanya yaitu membangun sebanyak mungkin ruang publik. 

konsep ini dilatarbelakangi oleh target pembangunan kota yang lebih bertujuan 

meningkatkan nilai indeks kebahagiaan warga kota Bandung. Menurutnya, 

kondisi warga Bandung saat itu mengarah pada ciri kota yang sakit, di mana 

warganya enggan berinteraksi di luarrumah. Salah satu penyebabnya adalah 

ketiadaan ruang publik yang representatif. Dahulu orang enggan untuk datang ke 

taman, karenadahulu taman lebih terkesan kusam dan menyeramkan, bahkan 

beberapa taman lebih dikenal dengan hal-hal negatif seperti tempat mangkal waria 

ataupun tempat anak muda bertukar narkoba.  
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Saat akan membangun berbagai taman tematik, Walikota Bandung terlebih 

dahulu menanyakan dan melakukan survey di media sosialmiliknya kepada 

masyarakat kota Bandung, untuk mengetahui seperti apa taman kota yang 

diharapkan oleh warganya, Dari media sosial miliknya masuk berbagai pendapat 

masyarakat yang kemudian diwujudkan menjadi taman kota sesuai gambaran 

taman kota ideal menurut versi masing-masing warga. Salah satunya yaitu 

renovasi alun-alun kota Bandung. 

Pemkot Bandung merenovasi alun-alun yang kumuh agar bisa digunakan 

sebagaimana fungsinya untuk terciptanya Positive space. yaitu berupa ruang 

publik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan 

dikelola oleh pemerintah(Carmona,et al: 2008,p.62). Sejak direnovasinya alun-

alun kota Bandung sejak akhir tahun 2014 hingga diresmikannya pada awal tahun 

2015, Kota Bandung ramai diperbincangkan oleh publik dan di media massa, 

karena walikota Bandungberhasil menata ulang alun-alun dengan menambahkan 

fasilitas seperti tempat bermain anak,taman bunga yang bermacam-macam warna, 

tanah alun-alun yang dilapisi oleh rumput sintestis, perpustakaan, halte bis dengan 

tempat duduk berbentuk tulisan alun-alun Bandungdan layanan internet gratis. 

sehingga banyak masyarakat antusias hadir pada acara peresmian alun-alun kota 

Bandung yang dilaksanakan pada awal tahun 2015 lalu. 

Indeks kebahagiaan warga kota Bandung pada tahun 2015 meningkat, 

setelah walikota Bandung membangun taman-taman tematik sebagai ruang publik. 

Indikator keberhasilan penataan ruang publik tersebut dapat dilihat dari nilai 

indeks kebahagiaan warga kota Bandungselama setahun terakhir. Survey yang 
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dirilis oleh BPS kota Bandungpada tahun 2015menunjukkan angka indeks 

kebahagiaan warga kota Bandung adalah 70,60 pada skala 0-100 yang termasuk 

pada kategori Bahagia (50-75).Terbayang jika pembangunan ruang publik yang 

dilakukan oleh pemerintah kota Bandung semakin masif beberapa tahun ke depan, 

bukan tidak mungkin angka tersebutdapat meningkat menjadi sangat bahagia 

(level 75-100). Setelah banyak taman yang di renovasi dan ditambahkan fasilitas 

yang mendukung masyarakat seperti WiFi atau internet gratis kini semakin 

banyak warga beraktifitas di taman-taman kota. Sedemikian atraktifnya taman-

taman kota, bukan hanya warga Bandung saja yang tertarik untuk mendatanginya, 

warga luar kota pun banyak yang tertarik untuk menikmatinya setiap akhir pekan. 

Dari uraian latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik untuk 

menjadikannya sebuah penelitian yang berjudul “Opini PengunjungAlun-Alun 

Terhadap Fasilitas Alun-Alun Kota Bandungsebagai AlternatifRuang 

Publik”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan di atas, maka dalam penulisan ini penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana Opini Pengunjung Alun-Aluntentang 

Fasilitas Alun-Alun Kota Bandung sebagai Alternatif Ruang Publik?” 

 

1.3  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut: 
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1.  Bagaimana belief/kepercayaan pengunjung alun-alun terhadap Pemkot 

Bandungtentang fasilitas alun-alun kota Bandung sebagai alternatif ruang 

publik? 

2.  Bagaimana attitude /sikap pengunjung mengenai fasilitas alun-alun kota 

Bandung sebagai alternatif ruang publik? 

3.  Bagaimana  perception/persepsi pengunjung mengenai fasilitas alun-alun 

kota Bandung sebagai alternatif ruang publik? 

4.  Bagaimana peran alun-alun kota Bandung sebagai fungsi alternatifruang 

publik bagi masyarakat? 

5. Bagaimana proses komunikasi yang terjadi di alun-alun kota Bandung? 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis memiliki tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui belief/kepercayaan pengunjung terhadap Pemkot 

Bandung mengenai fasilitas alun-alun kota Bandung. 

2.  Untuk mengetahui attitude/perasaan pengunjung mengenai fasilitas alun-

alun kota Bandung. 

3.  Untuk mengetahui perception/harapan pengunjung mengenai fasilitas 

alun-alun kota Bandung. 

4. Untuk mengetahui fungsi ruang publik bagi pengunjung di alun-alun kota 

Bandung 

5.  Untuk mengetahui proses komunikasi yang terjadi di alun-alun kota 

Bandung 
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1.5  Kegunaan Penelitian 

1.5.1  Secara Teoritis 

 Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai pengembangan ilmu 

dalam bidang ilmu komunikasi khususnya bidang kajian public relations untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan dengan landasan teori mengenai gambaran 

opini publik tentang fasilitas alun-alun di kalangan pengunjung alun-alun kota 

Bandung. 

 

1.5.2  Secara Praktis 

 Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai informasi tentang: 

“Opini Pengunjung Alun-Alun Kota Bandung Terhadap Fasilitas Alun-Alun Kota 

Bandung Sebagai Alternatif Ruang Publik”. Bagi civitas akademik dan 

masyarakat luas pada umumnya serta bagi pihak mahasiswa pada khususnya. 

Selain itu penelitian ini berguna sebagai masukan kepada Pemerintah Kota 

Bandung terhadap fasilitas ruang publik di kota Bandung.  

 

1.6  Ruang Lingkup dan Pengertian Istilah 

1.6.1  Ruang Lingkup 

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian sehingga terarah kepada 

tujuan, maka perlu kiranya penulis melakukan pembatasan masalah. Atau ruang 

lingkup. Adapun hal yang perlu dibatasi dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian dilakukan kepada pengunjung Alun-alun kota Bandung saja 
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2. Penelitian difokuskan kepadapengunjung di lingkungan Alun-alun kota 

Bandung. 

3. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. 

 

1.6.2  Pengertian Istilah 

1.  Opini 

Opini sering diartikan pendapat dalam bahasa Indonesia. Pendapat 

adalah pandangan seseorang megenai susuatu hal. Jadi pendapat itu 

bersifat subjektif dan mudah berubah ataupun diubah. Dengan demikian 

pendapat adalah evaluasi, penilaian dan bukan fakta. Sedangkan opini 

menurut Cutlip dan Center adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai 

suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil 

pembicaraan tentang masalah yang kontroversial, yang menimbulkan 

pendapat yang berbeda-beda. (Sastropoetro, 1990:54). 

Opini adalah ekspresi sikap. Dengan demikian opini itu adalah 

sebuah aktualisasi. Jadi sikap masih berada dalam diri orang dan belum 

dimunculkan, sedangkan opini sudah dari itu, dimunculkan dan jika 

dibuktikan akan bisa diindra oleh manusia (ekspresi). Seseorang yang 

sedang beropini dapat dilihat dari komuniksai verbal dan nonverbalnya. 

Lain dengan sikap, diam adalah sikap. Tetapi diam tidak bisa di indera 

secara utuh dan masih ada dalam diri seseorang (Nurudin, 2001:52) 

 Dari definisi di atas yang telah dipaparkan, bahwa pada intinya 

opini merupakan suatu ekspresi sikap terhadap permasalahan yang 
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bersikap kontroversial, di mana opini bersifat subjektif seingga masing-

masing individu memiliki opini yang berbeda-beda terhadap suatu 

permasalahan. 

2. Persepsi 

Menurut Philip Kotler (Manajemen Pemasaran, 1993, hal 219): 

Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan 

menginterpretasikanmasukan-masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu 

proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Adapun faktor 

yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah katakteristik orang yang 

dipersepsi dan faktor situasional. 

Pengertian Persepsi Menurut Desirato: Persepsi adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pesan dapat dikatakan 

sebagai pemberian makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli). 

Akar dari opini adalah persepsi, adapun persepsi ini ditentukan oleh 

faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Latar belakang budaya 

b. Pengalaman masa lalu 

c. Nilai-nilai yang dianut 

d. Berita yang berkembang 
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3. Pendirian (Sikap) 

 Sikap menurut Cutlip dan Center adalah kecenderungan untuk 

memberikan respons terhadap suatu masalah atau suatu situasi tertentu. 

(Satropoetro, 1990: 41). 

Sikap mempunyai tiga komponen pembentukan atau disebut juga 

faktor-faktor yang dapat membentuk opini, menurut D.W. Rajecki 

(Ruslan, 2005: 68) yang secara sederhana dikenal dengan istilah ABCs of 

attitude, sebagai berikut: 

a. Komponen A: Affect (perasaan atau emosi) 
Komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayamg, takut, 
benci, sedih dan kebanggaan hingga muak atau bosan terhadap 
sesuatu, sebagai akibat setelah merasakannya atau timbul setelah 
melihat dan mendengarkannya. Kemudian komponen afektif 
tersebut merupakan evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang 
emotif (aspek emosional) untuk menghasilkan penilaian, 
yaitu:”baik atau buruk”. 

b. Komponen B: Behaviour (tingkah laku) 
Komponen ini lebih menampilkan tingkah laku atau perilaku 
seseorang. Jadi komponen ini merupakan komponen untuk 
menggerakkan seseorang secara aktif (action element) untuk 
melakukan tindakan atau perilaku atas suatu reaksi yang sedang 
dihadapinya. 
 

c. Komponen C: Cognition (pengertian atau nalar) 
Komponen kognisi ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk 
menilai suatu informasi, pesan fakta dan pengertian yang berkaitan 
dengan pendiriannya. 
 

4.Konsensus 

 Perkembangan opini individual menjadi opini publik, baik bersifat 

mendukung maupun menentang, secara garis besarnya melalui beberapa 

tahapan-tahapan (Ruslan, 2007:73-75) yaitu: 
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a. Proses waktu 
b. Cakupan (luasnya publik) 
c. Pengalaman masa lalu 
d. Tokoh (aktor pelaku) 
e. Media massa pembentuk opini 

 

5.  Ruang Publik 

Ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung 

kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara 

terbuka. Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia 

untuk saling berinteraksi. Karena pada ruang ini seringkali timbul berbagai 

kegiatan bersama, maka ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai 

ruang umum. 

 Menurut Eko Budihardjo (1998), ruang terbuka adalah bagian dari 

ruang yang memiliki definisi sebagai wadah yang menampung aktivitas 

manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam 

bentuk fisik. 

1.7  Kerangka Pemikiran 

1.7.1  Kerangka Teori 

  Teori merupakan himpunan konstruk (konsep) definisi, dan prop 

mengemukan pandangan sistematis tentang gejala dengan menggambarkan relasi 

diantara variable, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut (Kriyantono, 

2006:45). 

  Menurut Dan Nimmo (Nasution, 1990:91) mengemukakan bahwa, “Opini 

adalah suatu respon yang aktif terhadap stimulus, suautu respon yang 

dikonstruksikan melalui interpretasi pribadi yang berkembang dari dan 
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menyumbang pada imej". Opini mencerminkan suatu organsasi yang kompleks 

terdiri dari tiga komponen, yakni keyakinan (belief), perasaan (attitude), dan 

ekspektasi (perception). Untuk memahami opini seseorang denganpublik, 

menurut Abelson (Ruslan, 2007: 66) bukanlah perkara mudah, karena berkaitan 

erat dengan: 

1. Kepercayaan mengenai sesuatu (belief) 
2. Apa yang sebenarnya dirasakan atau menjadi sikapnya (attitude) 
3. Persepsi (perception), yaitu suatu proses memberikan makna, yang berakar 

dari berbagai faktor, yakni: 
a. Latar belakang budaya, kebiasaan dan adat istiadat yang dianut 

seseorang atau masyarakat. 
b. Pengalaman masa lalu seseorang/kelompok tertentu menjadi landasan 

atas pendapat dan pendangannya. 
c. Nilai-nilai yang dianut (moral, etika, dan keagamaan yang dianut atau 

nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat) 
d. Berita-berita dan pendapat-pendapat yang berkembang kemudia 

mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang. Bisa diartikan 
berita-berita yang dipublikasikan itu dapat sebagai pembentukan opini. 
 

      Keyakinan berkaitan dengan persepsi, yang artinya terkait erat dengan 

aspek kognitif. Keyakinan merupakan aspek dari imej pribadi dan interpretasi-

interpretasi dimana hal-hal tersebut menyangkut Credulity atau percaya atau 

tidaknya orang mengenai sesuatu, Credulity beragam dalam intensitasnya, dari 

keyakinan yang tak tergoyahkan hingga ketidakpercayaan secara total. Tingkat 

kepercayaan, bagi seseorang memiliki keragaman. 

  Nilai-nilai berkaitan erat dengan perasaaan atau aspek afektif. Nilai-nilai 

adalah isi dari imej pribadi yang membantu seseorang dalam mengevalusi dirinya 

ataupun lingkungannya. Nilai-nilai memiliki keragaman arah, misalnya suka dan 

tidak suka, intensitas, seperti kokoh, moderat dan lemah. Lasswell dan Kaplan 

(1950) mengelompokan dua jenis nilai : 

repository.unisba.ac.id



12 
 

1. Nilai-nilai kesejahteraan (Walfare Values) bersumber dari kebutuhan para 

pendukung seperti dalam memenuhi kesejahteraan hidup, dan kemakmuran. 

 2. Nilai-nilai deferensi (Deference Values) yang berkaitan dengan respek 

(respon), reputasi atau penilaian dari sisi moral, serta kebutuhan  kekuasaan 

yang dianut oleh pendukung. 

  Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis dibatasi oleh tiga komponen 

tersebut. 

 

1.8 Metodologi Penelitian 

1.8.1  Metode Penelitian Deskriptif 

 Kegunaan metode dalam suatu penelitian besar sekali pengaruhnya 

terutama kepada hasil penelitian. Penggunaan metode yang tepat relevan akan 

memungkinkan mendapatkan hasil penelitian yang baik. Atas dasar pertimbangan 

tersebut, maka metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Seperti 

yang didefinisikan oleh Isaac dan Michael yang dikutip kembali Jalaluddin 

Rakhmat dalam bukunya metode Penelitian Komunikasi sebagai berikut “ Metode 

deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta 

karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat”. 

 Penelitian deskriptif ditujukan untuk: 

1.Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang 

ada. 

2. Mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek 

yang berlaku 
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3.Membuat perbandingan dan evaluasi 

4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam mengahdapi masalah 

yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana 

dan keputusan pada waktu yang akan datang. 

Ciri dari metode penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, 

adalah: 

1. Titik berat pada observasi dan suasana ilmiah. 
2. Peneliti bertindak sebagai pengamat. 
3. Tidak memanipulasi variabel 
4. Lahir karena kebutuhan. 

(Rakhmat, 1984: 24-26) 

 
 Penelitian deskriptif memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan seperti 

yang dijelaskan Jalaluddin Rakhmat berkaitan dengan metode tersebut yaitu, 

“Peneliti harus memiliki sifat reseptif, ia harus mencari bukan menguji. Peneliti 

harus memiliki kekuatan integrative, yaitu kekuatan untuk memadukan berbagai 

macam informasi yang diterima menjadi satu kesatuan penafsiran”. (Rakhmat, 

1995 : 26). 

1.8.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang diamati. 

Populasi dapat berupa benda,orang, objek, peristiwa atau apapun yang menjadi 

objek survey (Ardianto, 2011:170). Berdasarkan penelitian tersebut populasi 

dalam penelitian ini adalah 371 orang yang mengunjungi alun-alun kota Bandung.  

Menurut Arikunto (2010:112)Sampel merupakan bagian atau subset 

(himpunan bagian) daripada populasi, sampel diambil dari bagian populasi yang 

dipilih. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti subjeknya 
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kurang dari 100 maka diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Jika subjeknya besar, maka 10% - 15%, atau 20% - 25% atau 

lebih. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui petugas Satpol PP yang 

berada di sekitar alun-alun kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2015, jumlah 

pengujung alun-alun kota Bandung setiap minggunya ± 5000 pengunjung. 

Pengunjung yang datang di hari Senin-Jumat ± 1000 pengunjung tiap harinya. 

Sedangkan pada hari sabtu-minggu, pengunjung yang mendatangi alun-alun ± 

2000 pengunjung tiap harinya. 

Dalam penelitian ini, penentuan besarnya sampelmengacu pada rumus 

yang dikemukakakan oleh Taro Yamane yang dikutip oleh Rakhmat (2008:82), 

yaitu sebagai berikut: 

� � �
����� � 	1 

Ket: 
n  = Ukuran atau besarnya sampel 
N  = Ukuran atau besarnya populasi 
d  = Presisi atau tingkat kesalahan yang ditetapkan yaitu sebesar 5%  
Dari rumus tersebut, jumlah sampel dari penelitian ini yaitu: 

� � �
����� � 	1 

� � 5000
5000	�0,05�� � 	1 

� � 5000
5000�0,0025� � 	1 

� � 5000
13,5 � 370,37 

� � 371 
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Jadi sampel yang diambil sebesar 371 orang yang mengunjungi alun-alun 

kota Bandung. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini yaitu dengan metode non probability sampling. Karena populasi 

yang diteliti infinite (populasi yang jumlah dan identitas anggota populasi tidak 

diketahui) selain itu dilakukan pengambilan sampel secara accidental 

sampling(convenience sampling).Menurut Sugiyono (2004:77) Accidental 

Sampling adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data dengan 

kriteria utamanya adalah orang tersebut yang mengunjungi alun-alun kota 

Bandung. 

 

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Data dari penelitian ini penulis memperoleh melalui 3 (tiga) teknik 

pengumpulan data yaitu: kuesioner, studi kepustakaan dan wawancara. 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk rangkaian 
atau kumpulan pertanyan, kemudian pertanyaan yang disusun secara 
sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim kepada 
responden untuk diisi (Buglin, 2001:130). 
 

2. Studi Kepustakaan 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan 

terhadap buku-buku, literatur-litelatur, catatan-catatan, dan laporan-
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laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 

2005: 111). 

3.  Wawancara  

Wawancara yaitu Salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan 

wawancara, untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada responden. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data 

sekunder penelitian mengenai keterangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.Menurut Esterberg (Ardianto, 2011: 163) 

wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. 
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