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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN  

 

4.01. Orientasi Kancah  

Secara administratif Kecamatan Sumowono merupakan salah satu dari 19 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Kecamatan sumowono 

mempunyai luas wilayah menurut data dari BPS Kabupaten Semarang seluas 

55,63 KM2 atau 5,43% dari luas Kabupaten Semarang (Joomla, 2017). Adapun 

batas-batas administratif di Kecamatan Sumowono adalah sebagai berikut:  

1. Sebelah utara: Kota Semarang, Kabupaten Kendal. 

2. Sebelah timur: Kecamatan Bandungan, Kecamatan Jambu. 

3. Sebelah selatan: Kecamatan Jambu, Kabupaten Temanggung. 

4. Sebelah barat: Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal. 

Kecamatan Sumowono terdiri dari 16 Desa yang terbagi atas 79 RW, 219 

RT dan 60 Dusun. Kecamatan Sumowono yang topografinya pegunungan 

menjadi daya tarik sendiri dan mendukung sektor pariwisata di Kabupaten 

Semarang. Selain alamnya yang mendukung sektor pertanian, terdapat objek 

wisata yang cukup potensial diantaranya: Curug Tujuh Bidadari, Curug Klenting 

Kuning, Petilasan Sukorini dan Gardu Pandang Bantir Hills. 

Kecamatan Sumowono memiliki sebuah Visi “Terciptanya Sistem Kerja 

Profesional Guna Mendukung Pembangunan Daerah di Kecamatan Sumowono” 

(Joomla, 2017). Sedangkan misi Kecamatan Sumowono adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik  

2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pembangunan desa  

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengembangan kualitas sumber daya 

manusia.  
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4. Mewujudkan kesatuan bangsa, kebersihan, keteraturan, dan ketertiban 

umum.   

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, 

melibatkan ASN sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian lebih rinci dapat 

ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.1. Subjek Penelitian  

No. Nama (Inisial)  Subjek  Bidang  

1.  K Subjek 1 Kasi Trantib 
2.  S Subjek 2 Kasubag Umum dan Kepegawaian  
3.  U Subjek 3 Kasi Kesra 

 

Subjek penelitian yang akan diteliti berjumlah tiga ASN dengan lembar 

wawancara kepercayaan diri dalam interaksi sosial di Kecamatan Sumowono. 

Subjek dalam penelitian ini adalah ASN Kasi Kesra, Kasi Trantib, dan Kasubag 

Umum dan Kepegawaian di Kecamatan Sumowono. Bagan struktur organisasi di 

Kecamatan Sumowono dapat dilihat pada lampiran.  

 

4.02. Persiapan Pengumpulan Data  

Pemilihan subjek dilakukan kepada ASN di Kecamatan Sumowono yang 

lebih interaktif kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya data hasil 

penelitian yang diperoleh lebih akurat. Pemilihan subjek penelitian dilakukan 

dengan pertimbangan tertentu. Subjek dianggap paling tahu tentang apa yang 

peneliti harapkan tentang kepercayaan diri Pegawai Negeri Sipil dalam interaksi 

sosial di Kecamatan Sumowono. Subjek penelitian adalah ASN Kasi Kesra, Kasi 

Trantib, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian di Kecamatan Sumowono. 

Penelitian dilakukan setelah peneliti menyelesaikan ujian proposal skripsi. 

Peneliti mendapatkan surat izin dari Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang untuk melakukan penelitian. Perizinan penelitian juga dilakukan di 
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Kecamatan Sumowono Semarang untuk bersedia di jadikan sebagai tempat 

penelitian, sekaligus ASN sebagai subjek penelitian.  

Penyusunan alat ukur atau pedoman pengumpulan data dilakukan sesuai 

dengan tema penelitian tentang kepercayaan diri ASN dalam interaksi sosial di 

Kecamatan Sumowono. Alat ukur yang disusun berupa lembar wawancara dan 

lembar observasi. Penyusunan lembar wawancara dilakukan dengan identitas 

subjek dan indikator penelitian tentang kepercayaan diri ASN dalam berinteraksi 

sosial di Kecamatan Sumowono. 

Indikator wawancara ASN, meliputi: (1) identitas subjek; (2) keyakinan akan 

kemampuan diri dalam berinteraksi sosial; (3) optimis, sikap positif yang 

berpandangan baik dalam menghadapi segala hal dalam berinteraksi sosial; (4) 

objektif, sikap yang memandang segala sesuatu dengan kebenaran yang 

semestinya dalam berinteraksi sosial; (5) bertanggung jawab, kesediaan 

menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya dalam 

berinteraksi sosial; dan (6) rasional dan realitas, menganalisa masalah atau 

kejadian dengan menggunakan pikiran yang masuk akal dalam berinteraksi 

sosial.  

 

4.03. Pengumpulan Data Penelitian  

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Observasi mulai dilakukan pada tanggal 26 Juli 2018 dengan 

melakukan pengamatan langsung di instansi Kecamatan Sumowono. Observasi 

dilakukan untuk memeroleh permasalahan dan identitas subjek penelitian, 

tentang kepercayaan diri ASN dalam interaksi sosial.  

Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam, dilakukan pada 

tanggal 5 November 2018 kepada tiga subjek penelitian. Subjek penelitian 
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adalah ASN Kasi Kesra, Kasi Trantib, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian di 

Kecamatan Sumowono. Wawancara dilakukan pada pagi hari, karena kondisi 

subjek masih dalam keadaan bugar dan penuh konsentrasi, sehingga akan 

didapatkan data yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan kepada subjek tentang kepercayaan diri Pegawai Negeri Sipil dalam 

interaksi sosial di Kecamatan Sumowono.  

Setelah proses wawancara selesai, peneliti memberikan ceklist pada 

lembar observasi wawancara kepercayaan diri ASN dalam interaksi sosial di 

Kecamatan Sumowono guna mengetahui keakuratan jawaban hasil wawancara 

yang diberikan kepada peneliti. Lembar observasi dilakukan dengan aspek-

aspek, diantaranya: (1) kesan umum; (2) ekspresi subjek; (3) bahasa tubuh atau 

gerak-gerik subjek; (4) intonasi suara subjek ketika wawancara; dan (5) respon 

subjek menjawab pertanyaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis, 

dan dideskripsikan dengan kalimat sederhana. 

Dokumentasi dilakukan mulai awal observasi di instansi Kecamatan 

Sumowono sampai akhir penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan identitas subjek, profil di Kecamatan Sumowono, foto sarana dan 

prasarana, dan foto proses wawancara kepercayaan diri ASN dalam interaksi 

sosial di Kecamatan Sumowono.  
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Tabel 4.2. Proses Pengumpulan Data Penelitian  

No. Teknik  Waktu  Kegiatan  

1.  Observasi  26 Juli 2018 
sampai selesai 

1. Studi pendahuluan untuk mencari 
permasalahan dan identitas subjek 
penelitian. 

2. Pengisian lembar observasi kepada 

subjek. 
2.  Wawancara  21 Desember 

2018 
Melakukan wawancara kepercayaan diri 
ASN dalam interaksi sosial. 

3.  Dokumentasi  26 Juli 2018 
sampai selesai  

1. Mengumpulkan identitas subjek. 
2. Mengumpulkan profil Kecamatan 

Sumowono.  
3. Foto sarana dan prasarana. 
4. Foto proses wawancara.  

 

4.04. Hasil Pengumpulan Data dan Pembahasan  

4.04.01. Subjek 1 

4.04.01.01. Identitas Subjek 1 

Nama Subjek : K 

Umur Subjek : 52 tahun 

Jenis Kelamin : laki-laki 

ASN (Bidang) : Kasi Trantib 

Subjek 1 berinisial K, menjadi ASN sejak tahun 1995. Pertama bertugas di 

Kopeng dan berpindah tempat di Kecamatan Sumowono. K lahir di Blora dan 

bertempat tinggal di Bawen. Studi terakhirnya adalah S1 jurusan hukum perdata 

di Untag Semarang. Posisi ASN di bidang Kasi Trantib yang bertugas penegakan 

Perda. K sudah menjadi ASN sejak 21 tahun lalu, pertama kali bekerja sebagai 

ASN yaitu di kantor KB dan berpindah di Kecamatan Sumowono selama satu 

tahun. Bekerja menjadi Kasi Trantib merupakan hal yang baru yang dijalani oleh 

K, tetapi hal itu tidak menjadi halangan dalam menjalankan tugasnya di bidang 

tersebut karena K mempunyai keinginan untuk selalu belajar. 
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4.04.01.02. Hasil Wawancara Subjek 1 

1. Keyakinan akan kemampuan diri dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

kenyakinan akan kemampuan diri dalam berinteraksi sosial kepada subjek 1. 

Adapun data hasil wawancara tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan 

wawancara sebagai berikut:  

Kepercayaan diri menurut saya adalah menguasai bidangnya masing-
masing, profesional dalam menjalankan tugas. Ya kalau dibilang saya percaya diri, 
harus ya wong kita mengemban tugas kok. Tapi kan perlu juga belajar dan belajar 
itu tidak henti-hentinya dan guru yang tebaik itu adalah pengalaman. Pengalaman 
itu guru yang terbaik, jadi seniar-senior tidak mesti yang katakanlah saya sebagai 
Sarjana, belum tentu yang SMA itu kalah, karena pengalaman kerja lebih 
mendominasi yang SMA mungkin. Yang membuat saya percaya diri, karena 
menguasai bidang. Cara saya berinteraksi kepada masyarakat dengan 
kepercayaan diri, dengan menguasai apa yang harus disampaikan, menguasai ya 
dalam arti bidangnya, kalau itu bidang keamanan ya saya bicaranya keamanan. 
Karna basic saya dulu bukan keamanan, saya di KB. Tapi kalau njenengan ngajak 
saya tentang KB saya termasuk paling hafal karena saya hampir 20 tahun di KB. 
Kalau di Trantib kan saya baru setahun kan butuh perjalanan waktu. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan diri 

menurut subjek 1 adalah menguasai suatu bidang dan dilaksanakan secara 

profesional. Subjek merasa percaya dengan diri sendiri, karena berkenaan 

dengan tugas yang dilaksanakan. Belajar dan pengalaman akan membuat 

semakin percaya diri. Hal yang membuat subjek percaya diri adalah menguasai 

suatu bidang. Cara yang digunakan subjek 1 untuk berinteraksi kepada 

masyarakat dengan kepercayaan diri adalah dengan cara menguasai bidang, 

sehingga akan mudah dalam menyampaikan sesuatu hal kepada masyarakat.  

2. Optimisme, sikap positif yang berpandangan baik dalam menghadapi 

segala hal dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

optimisme, sikap positif yang berpandangan baik dalam menghadapi segala hal 
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dalam interaksi sosial kepada subjek 1. Adapun data hasil wawancara tersebut, 

dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara sebagai berikut:  

Selama bekerja menjadi ASN saya meliliki sikap yang optimis. Kalau tidak 
tidak optimis dengan yang kita kerjakan terus gimana, yakan gitu. Loyal pada 
pimpinan  jelas, kita sebagai abdi Negara  ASN tu harus loyal, tapi itu tadi positif 
dan tidak keneh-keneh. Saya pernah mengeluh dalam menghadapi setiap masalah 
yang ada dimasyarakat. Ya namanya manusiawi sih, kalo pas capek banget itu ya 
wajar. Apalagi saya jaraknya jauh tapikan tidak setiap saat mengeluh. Apalagi nek 
ditambah beban yang sebenarnya bukan di pekerjaan tapi urusan keluarga 
tercampur dengan pekerjaan, itu yang menjadikan beban. Tetapi kalau kita jalani 
dengan enjoy, nyaman. Kerja itu nyaman asal itu tadi ora keneh-keneh. Cara untuk 
meningkatkan optimisme, banyak berinteraksi dengan banyak kawan, belajar, 
minta saran, minta pendapat. Lha itu kan sebagai guru, kalau cuman apa nggih 
saya percaya diri tanpa ada belajar, tanpa ada masukan dari orang lain, ya ndak 
mungkin bisa mengetahui kekurangan kita. 

 

Kutipan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa subjek 1 memiliki sikap 

optimis. Selain itu, subjek juga memiliki loyal pada pimpinan selama masih dalam 

hal yang positif. Sebagai ASN yang juga sebagai manusia, subjek pernah 

mengeluh dalam menghadapi masalah yang ada di masyarakat. Jarak bekerja 

yang cukup jauh, serta masalah keluarga yang terkadang terbawa sampai pada 

pekerjaan membuat subjek pernah mengeluh. Akan tetapi, masalah itu 

dijalaninya dengan enjoy dan pikiran posistif. Cara yang digunakan oleh subjek 

untuk meningkatkan optimisme adalah banyak berinteraksi dengan teman, 

belajar, mencari saran atau pendapat dari teman. 

3. Objektif yaitu sikap yang memandang segala sesuatu sesuai dengan 

kebenaran yang semestinya dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

objektif yang memandang segala sesuatu sesuai dengan kebenaran yang 

semestinya dalam interaksi sosial kepada subjek 1. Data hasil wawancara 

tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara sebagai berikut: 

Saya sudah melayani masyarakat secara objektif. Menurut saya, saya 

profesional dan proposial. Jadi saya tidak tidak ini harus tak bedakan ndak. Kalau 
itu menurut saya ee salah ya kita katakan salah dan kita luruskan jadi saya bekerja 
di Trantib itu ada aturane da Perdanya jadi harus seperti itu. Dalam hal menerima 
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sogokan, alhamdulillah selama ini ya mestine tawaran gitu ada tapi kembali lagi 
kalau kita niatnya niat dan takut berurusan ya jangan lakukan kan gitu. Katakanlah 
nerima seratus ribu atau berapa tapi imbasnya kebalakang nama baik nanti bisa 
bersentuhan hukum kan malu. Ha mending kan nolak kalau kita lurus saya 
insyaallah sampai purna aman. Sikap objektif yang seharusnya dilakukan ya kalau 
saya itu tadi sesuai dengan tugas tupoksi apa yang dibebankan pimpinan kepada 
saya, aturane itu ya itu loyal pada pimpinan.  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 1 sudah melayani 

masyarakat secara objektif. Hal ini dilakukan karena mengikuti aturan yang telah 

dibuat sesuai dengan bidang Trantib. Subjek 1 pernah menerima tawaran 

sogokan, akan tetapi ditolak karena kembali pada niat yang baik dan takut akan 

resiko nama baik akan tercemar dan bermasalah dengan hukum. Sikap objektif 

yang dilakukan harus sesuai dengan tugas tupoksi yang diberikan oleh pimpinan 

dengan aturan loyal pada pimpinan.  

4. Bertanggung jawab, yaitu kesediaan menanggung segala sesuatu yang 

telah menjadi konsekuensinya dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

tanggung jawab yaitu kesediaan menanggung segala sesuatu yang telah 

menjadi konsekuensinya dalam berinteraksi sosial kepada subjek 1. Data hasil 

wawancara tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara sebagai 

berikut: 

Ya selama ini nggih saya di Trantib itu yang menjadi ganjalan itu yang 
pernah menjadi ganjalan itu waktu mengadakan kegiatan ini senam bersama. 
Waktu itu kan setau saya yang nekel temen-temen pasar ternyata koordinasi staf-
staf saya kurang matang jadi akhirnya apa sound sistem Pak Camat ikut turun 
tangan menyiapkan tempat itu menjadi tamparan saya. Dan saya langsung 
memang ditegur saya minta maaf setelah itu paginya kalau nggak salah hari sabtu 
upacara sumpah pemuda ee.. pahlawan itu saya berusaha untuk menampilkan 
yang terbaik. Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi profesional sesuai dengan 
tupoksi nek gaweane wong liyo yo ojo di tangani ra mudeng kan gitu, ora usah 
jawab gaweane liyo kan gitu. Nek saya ditanya sekarang masalah pertanian kan 
saya ndak tahu ya apa profesional dan menurut saya itu kuncinya, menguasai 
bidangnya. 

 

Kutipan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa subjek pernah 

melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas. Hal ini dikarenakan 
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kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan staf-staf yang lain ketika 

mengadakan suatu acara. Hal ini yang membuat subjek ditegur oleh Bapak 

Camat Sumowono. Sebagai tindakan pertanggungjawaban, subjek dalam 

upacara hari pahlawan tampil dengan maksimal. Bentuk tanggungjawab sebagai 

ASN dalam berinteraksi dengan masyarakat, subjek berpendapat, bahwa harus 

profesional sesuai dengan tugas tupoksi pimpinan.  

5. Rasional dan realitas, menganalisis masalah atau kejadian dengan 

menggunakan pikiran yang masuk akal dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

rasional dan realistis, menganalisa masalah atau kejadian dengan menggunakan 

pikiran yang masuk akal dalam berinteraksi sosial kepada subjek 1. Data hasil 

wawancara tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara sebagai 

berikut: 

Ya karena ditempat saya kaitane karo kegiatan keamanan nggih, itu paling 
ya soal perijinan, perijinan ternak, sebenarnya bukan ngadu tapi banyak banyak 
minta saran gitu. Jadi harusnya bagaimana saya Pak ini Pak ternak saya nek 
sakmene itu harus ijin apa ndak kan hanya itu. Kalau saja jujur di pengakan itu kan 
sifatnya prefentif kalau di yang langsung eksekutor itu kan satpol Kabupaten jadi 
saya lebih banyak mengedepankan pada pencegahannya himbauan-himbauan. 
Nggih, jadi tidak serta merta terus itu kita minta kan ada setiap saat ada 
pembinaan-pembinaan ada rapat pertemuan yang kita adakan mungkin kalau saya 
Linmas Hansip itu lo Linmas  kita undang kita kasih pengarahan kita kasih 
pembinaan, termasuk  kebencanaan. Pernah nangani bencana ini wilayahkita 
rawan bencana harusnya seperti apa itu kan kita sosialisasikan. Ya harapannya 
karna saya jumlahe sitik  supaya orang-orang ini menjadi kepanjangan tangan 
saya, disana di Desa masing-masing di lingkungan masing-masing biar 
menularkan pada warganya. Kalau itu porsinya untuk saya, saya yang langsung. 
Tapikan tidak tidak tidak berati saya yang meng.. harus saya sendiri ee.. temen-
temen ini kan juga sangat membantu tanpa temen-temen ini saya juga tidak bisa 
apa-apa. Menyiapka administrasi ee.. undang-undang atau pendekatan-
pendekatan tokoh masyarakat itu kan saya juga ada temen-temen tidak bisa saya 
sendiri  atau temen-temen sendiri ndak bisa. Ya juga melibatkan Forkompincam 
jadi hampir semua terlibat. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 1 pernah 

mengalami pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini berkenaan 

dengan kegiatan keamanan, perizinan, perizinan ternak. Akan tetapi, hal ini lebih 
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pada permintaan saran, bukan sebagai pengaduan. Subjek dalam bertugas 

hanya kepada taraf memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, 

sedangkan yang menjadi eksekutor adalah Satpol Kabupaten. Cara yang 

digunakan subjek dalam mengatasi permasalahan dengan melakukan 

pembinaan kepada Linmas Hansip yang nantinya akan diteruskan kepada warga 

masyarakat masing-masing desa. Selain itu, pendekatan kepada tokoh 

masyarakat juga dilakukan dengan bantuan teman staf bidang lainnya.  

 

4.04.01.03. Dinamika Kepercayaan Diri dan Interaksi Sosial Subjek 1  

Kepercayaan diri merupakan modal dasar yang paling utama dalam diri 

subjek untuk mengaktualisasi diri. Kepercayaan diri merupakan sikap positif 

subjek memampukan diri maupun lingkungan atau situasi yang dihadapi. Tanpa 

percaya diri subjek akan merasa takut gagal. Kepercayaan diri akan terus 

berubah dan berkembang dalam diri subjek.  

Berubahnya lingkungan hidup subjek akan memengaruhi kepercayaan diri. 

Subjek yang telah menyelesaikan studinya dan beralih dalam dunia kerja, akan 

merasa kesulitan menyesuaikan diri dalam pekerjaannya. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepercayaan diri akan memengaruhi interaksi sosial subjek tersebut. 

Sebagai ASN dalam melaksanakan kewajiban melayani masyarakat secara 

profesional membutuhkan kepercayaan diri dalam berinteraksi sosial kepada 

masyarakat. Kepercayaan diri subjek sebagai ASN akan memengaruhi kualitas 

interaksi sosial kepada masyarakat.  

Kepercayaan diri menurut subjek 1 adalah menguasai suatu bidang dan 

dilaksanakan secara profesional. Subjek merasa percaya dengan diri sendiri, 

karena berkenaan dengan tugas yang dilaksanakan. Belajar dan pengalaman 

akan membuat semakin percaya diri. Hal yang membuat subjek percaya diri 
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adalah menguasai suatu bidang. Cara yang digunakan subjek 1 untuk 

berinteraksi kepada masyarakat dengan kepercayaan diri adalah dengan cara 

menguasai bidang, sehingga akan mudah dalam menyampaikan sesuatu hal 

kepada masyarakat. 

 

4.04.01.04. Intensitas Tema Subjek 1  

Tabel 4.3. Intensitas Tema Subjek 1   
 

No. Tema Intensitas Keterangan 

1.  Kenyakinan kemampuan 
diri dalam berinteraksi 
sosial  

+++ Subjek merasa sangat percaya diri 
dalam berinteraksi sosial 
masyarakat, karena menguasai 
bidang yang dilaksanakan.  

2.  Optimisme  +++ Subjek 1 memiliki sikap optimisme, 
meskipun pernah mengeluh dalam 
menghadapi masalah. Cara 
meningkatkan optimisme subjek 1 
dilakukan dengan banyak 
berinteraksi dengan orang lain untuk 
mencari solusi.  

3.  Objektif  ++++ Subjek 1 melayani masyarakat 
secara objektif sesuai dengan aturan 
bidang Trantib. Subjek pernah 
menerima sogokan, akan tetapi 
ditolak.  

4.  Bertanggung jawab  +++ Subjek 1 pernah melakukan 
kesalahan dan bertanggung jawab 
untuk memperbaiki kesalahannya. 
Sebagai bentuk tanggung jawab, 
subjek 1 melaksanakan kegiatan 
upacara hari Pahlawan dengan 
maksimal.  

5.  Rasional dan realistis  ++ Subjek 1 pernah menerima 
pengaduan dari masyarakat tentang 
perizinan. Cara mengatasinya 
dengan melakukan pembinaan 
kepada Linmas Hansip dibantu 
dengan staf bidang lainnya.  

Keterangan:  
+       : rendah  
++     : sedang  
+++   : tinggi  
++++ : sangat tinggi  
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Tabel 4.4. Matriks Antar Tema Subjek 1  

 A B C D E F 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

Keterangan:  
A : Kenyakinan kemampuan diri dalam berinteraksi sosial 
B : Optimisme  
C : Objektif  
D : Bertanggung jawab  
E : Rasional dan Realistis  
F : Interaksi Sosial  

 

Kepercayaan Diri dalam Interaksi Sosial ASN 

 

 

Gambar 4.1. Diagram Hubungan Kepercayaan Diri dan Interaksi Sosial Subjek 1 

 

 

 

Optimis Objektif 

Rasional dan 

Realistis 

Bertanggung Jawab 

Interaksi Sosial 

Kenyakinan 

kemampuan diri 
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4.04.02. Subjek 2 

4.04.02.01. Identitas Subjek 2 

Nama Subjek : S 

Umur Subjek : 42 tahun 

Jenis Kelamin : laki-laki 

ASN (Bidang) : Kasubag Umum dan Kepegawaian 

Subjek 2 berinisial S yang sudah 19 tahun menjadi ASN. S berdomisili di 

Sampangan, setiap harinya S harus menempuh perjalanan yang jauh untuk 

bekerja di Kecamatan Sumowono. Tetapi hal itu tidak menjadi halangan dan 

tidak membuatnya mengeluh karena apa yang dikerjakan sekarang adalah 

pekerjaan yang sudah diinginkannya. S pertama bertugas di Kecamatan 

Pringapus dan menjadi staf pemerintahan. S menjadi ASN di Kecamatan 

Sumowono Sudah dua tahun, S menjabat sebagai Kasubag Umum dan 

Kepegawaian yang mengurusi tentang kepegawaian, masalah rumah tangga dan 

semua hal yang berkaitan dengan lingkungan kantor.  

4.04.02.02. Hasil Wawancara Subjek 2 

1. Keyakinan akan kemampuan diri dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

kenyakinan akan kemampuan diri dalam berinteraksi sosial kepada subjek 2. 

Adapun data hasil wawancara tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan 

wawancara sebagai berikut:  

Kepercayaan diri itu berarti kemampuan kita untuk menyampaikan sesuatu 
sesuai dengan hati nurani sendiri, istilahnya kalau ya kita bilang ya, kalau bisa ya 
kita bilang bisa. Kepercayaan diri dilakukan ya tetep pelan-pelan, karna kan setiap 
bidang lain-lain jadi harus penyesuaian istilahnya apa yang harus kita kerjakan itu 
harus kita pelajari lebih dulu agar yang kita lakukan itu bisa tepat atau sesuai 
dengan sasaran yang kita inginkan. Pada awalnya juga tetep tetep ada kurang 
percaya diri, karna yang kita hadapikan satu, orang-orang yang sekiranya 
mempunyai kemampuan yang lebih tinggi. Istilahnya sekolahnya lebih tinggi atau 
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mungkin pengalamannya lebih tinggi jadi kita kita harus menyesuaikan atau 
adaptasi agar dalam penyampaian itu tidak keliru. 

 

Kutipan wawancara tersebut kepercayaan diri berarti kemampuan untuk 

menyampaikan sesuatu dengan hati nurani. Kepercayaan diri dilakukan 

perlahan-lahan, karena dalam mengurusi satu bidang perlu adanya penyesuaian 

dengan mempelajari terlebih dahulu, supaya yang dilakukan menjadi tepat atau 

sesuai sasaran yang kita inginkan. Kurangnya rasa percaya diri pernah dialami 

oleh subjek 2. Hal ini dikarenakan dalam menghadapi seseorang yang lebih 

tinggi pengelaman dan ilmunya. Subjek 2 harus menyesuaikan atau beradaptasi, 

supaya tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan sesuatu.  

2. Optimisme, sikap positif yang berpandangan baik dalam menghadapi 

segala hal dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

optimisme, sikap positif yang berpandangan baik dalam menghadapi segala hal 

dalam interaksi sosial kepada subjek 2. Adapun data hasil wawancara tersebut, 

dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara sebagai berikut: 

Gimana yaa jawabane yaa (ketawa) kalau saya tu pada prinsipnya, pada 
prinsipnya bekerja sesuai dengan hati nurani. Kalau disiplin jelas disiplin saya 
setiap haripun walaupun jauh tetep berangkatnya puagi sekali. Ndakk ndakk ndak 
pernah ngeluh saya, karna itu memang sudah sudah bidang yang saya inginkan. 
Tidak pernah ada rasa gimana-gimana  tetep berjalan bekerja dengan semangat. 

 

Kutipan wawancara tersebut, subjek bersikap apa adanya sesuai hati 

nurani dan semangat dalam bekerja. Selain itu, subjek juga mempunyai sikap 

disiplin dalam berangkat bekerja. Subjek tidak pernah mengeluh dalam melayani 

masyarakat, karena pekerjaanya sesuai dengan yang diinginkan. 

3. Objektif yaitu sikap yang memandang segala sesuatu sesuai dengan 

kebenaran yang semestinya dalam berinteraksi sosial 



49 
 

 
 
 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

objektif yang memandang segala sesuatu sesuai dengan kebenaran yang 

semestinya dalam interaksi sosial kepada subjek 2. Data hasil wawancara 

tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara sebagai berikut: 

Yaaa sudah. Tapi pasti ada masih ada kekurangannya karena apa, setiap 
masyarakat yang datangkan terutama kan membutuhkan suatu pelayanan 
terkadang tu kita tu sulit untuk apa namanya untuk memberikan apa namanya 
pencerahan atau pengetahuan, sebab kan kategorinya masyarakatkan rata-rata 
pendidikannya menengah kebawah. Jadi asalkan yang penting saya datang kesini 
yang penting jadi. Padahal kan proses alur yang harus dipenuhi kan belum anu 
belum bisa memenuhi prosedur apa namanya prosedur yang di harapkan. Contoh 
lah seumpama membuat akta kelahiran contoh ya itu tahunya kan datang kesini 
jadi padahal akte itu datang kesini membawa surat nikah, membawa surat 
pengantar, membawa KTP, membawa KTP saksi dan juga mungkin surat 
kelahiran dari Desa dan bidan. Tapi kadang-kadang kan mereka datang kesini 
untuk mengurus seperti ini nahh makanya kan harus kita memberikan suatu 
penjelasan agar masyarakat tu bisa menerima bahwa proses untuk mendapatkan 
suatu akte saja tu butuh butuh butuh banyak persyaratan.  

Kalau setau saya disini ndak ada, bersih kalau disini sudah terapkan bebas 
pungli sudah kita pajang dan warga masyarakat yang datang kesini pasti gratis, 
kalau tidak gratis bisa mengadu lewat sudah ada kotak saran atau mungkin lewat 
WA atau lewat email sudah kita sudah ada. Bisa, nanti langsung kita tangani kalau 
memang ada pungutan liar yang istilahnya tidak sesuai dengan tarif yang sudah 
ditentukan karena disini kan yang membayar tu hanya satu bidng yaitu perijinan. 
Kalau perijinan tu kita membayar tu retribusi jadi tidak membayar pada petugas 
tapi retribusi yang kita setorkan ke kas daerah. 

Bisa..kita melihat dulu walaupun prosedur yang telah tetapkan itu kan antri 
tapi manakala ada yang lebih utama atau mendesak mungkin orang tua yang selak 
mau menjemput anaknya atau mungkin orang tua yang sakit atau mungkin mau 
masuk jam kerja tepat seperti jam 8 tapi antriannya panjang tetep kita dahulukan. 
Jadi kita lebih mengutamakan yang lebih dulu yang utama yang paling 
membutuhkan. 

Ya yaa yang jelas itu harus ada ketulusan, jadi niat kita kan bekerja nah 
bekerja itu kita landasi dengan ibadah gitu saja. Jadi kalau kalau kita bekerja kita 
landasi untuk mencari uang semata nanti kita juga tidak akan optimal melayani 
masyarakat. Jadi prinsipnya satu bekerja kita landasi ibadah gitu saja.  

 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa subjek melayani masyarakat secara 

objektif, meskipun terkadang subjek kesulitan dalam memberikan pengarahan 

kepada masyarakat. Subjek tidak pernah menerima sogokan untuk 

memperlancar suatu urusan dalam melayani masyarakat. Hal ini dikarenakan di 

Kecamatan Sumowono bebas dari pungli, dan masyarakat bebas datang dan 

dilayani secara gratis. Jika terdapat adanya pungli, masyarakat berhak dan wajib 
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lapor, bisa melalui kotak saran, WA, dan juga Email, supaya dapat segera 

ditindak lanjuti. Jika ada pungutan, hanya pada perizinan yang disetorkan ke kas 

daerah yang disebut retrubusi.  

Jika terdapat hal yang mendesak, maka akan didahulukan sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang ada. Situasi dan kondisi misalnya, orang yang sakit, 

orang yang sudah tua, dan kepentingan mendesak lainnya. Sikap objektif yang 

dilakukan subjek adalah adanya ketulusan hati, niat bekerja yang dilandasi 

dengan ibadah dalam melayani masyarakat.  

4. Bertanggung jawab, yaitu kesediaan menanggung segala sesuatu yang 

telah menjadi konsekuensinya dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

tanggung jawab yaitu kesediaan menanggung segala sesuatu yang telah 

menjadi konsekuensinya dalam berinteraksi sosial kepada subjek 2. Data hasil 

wawancara tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara sebagai 

berikut: 

Dulu tu waktu membuat surat, yang jelas tu surat karna kan saya tiap hari tu 
membuat surat itu salah nama yang jelas tu namanya tu memang sulit dieja. 
Sebenarnya tu mudah cuman dulu kan konsep dari pimpinan kan kalau menulis 
kan langsung set set set set settt seperti dokter, jadi seumpanya namanya Abdillah 
nah itu kita tulis Abdullah padahal kan itu kan sudah sudah apa namanya sudah 
lain orang, nahh itu kan kadang pimpinan kan tidak mengoreksi sudah bener atau 
belum. Kemudian setelah sudah jadi dan sudah kita mungki sudah kita bagikan ke 
yang bersangkutan atau mungkin kita kirim ke pusat nahh ternyata ada kesalah 
seperti itu. 

Kemudian kita menerbitkan surat lagi yang namanya revisi atau mungkin 
apa namanya eee revisi ya, revisi data bahwa yang tertulis nama Abdullah bahwa 
yang bener adalah Abdillah. Jadi harus kita kirim lagi kirim ulang lagi surat yang 
sudah kita kirim pertama karena ada kesalahan baru kita kirim yang revisi. 

Yang tak lakukan itu pertama kita harus melayani masyarakat tu dengan 
tulus dalam artian tulus itu memberikan suatu pelayanan yang memang kalau 
masyarakat tu menang butuh sekali apa namanya..butuh bantuan untuk 
menguruskan sesuatu lah istilahnya kalau memang kesulitan maka ya harus tetep 
kita bantu bahkan kalau perlu kita ada waktu kita antar ke tempat tujuan. Contoh 
kalau disini kan capil catatan sipil kan dari Sumowono jauh, kalau memang kita 
ada waktu dan orang itu memang membutuhkan kitapun harus bersedia untuk 
mengantarkan kesana sebagai bentuk pelayanan.  
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Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek pernah 

melakukan kesalahan dalam bekerja. Hal ini terjadi ketika subjek salah dalam 

menuliskan nama seseorang. Sebagai pertangungjawaban atas kesalahan, 

maka akan direvisi dan diganti dengan nama yang benar dan disusulkan ke 

pusat.  

Bentuk tanggungjawab melayani masyarakat dalam interaksi sosial 

dilakukan subjek adalah dengan tulus dalam pengertian tulus memberikan suatu 

pelayanan dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Masyarakat 

akan dilayani dan dibantu, bahkan sampai pada tujuan atau permasalahan 

terselesaikan.  

5. Rasional dan realitas, menganalisis masalah atau kejadian dengan 

menggunakan pikiran yang masuk akal dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

rasional dan realistis, menganalisa masalah atau kejadian dengan menggunakan 

pikiran yang masuk akal dalam berinteraksi sosial kepada subjek 2. Data hasil 

wawancara tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara sebagai 

berikut: 

Pengaduan yang tentang pelayanan, tentang pelayanan itu yang kaitannya 
antara kependudukan biasanya kependudukan dan juga tentang perijinan karena 
apa yang namanya perijinan itu kan ada yang dibuat istilahnya seperti apa 
namanya eee usaha mikro itu kan membuatnya kan disini itu bisa langsung kita 
layani secara cepat ya mungkin hari itu juga atau mungkin hari berikutnya tapi 
yang jelas tu bisa kita layani dengan secepat mungkin. Tapi kemudian untuk 
perijinan itu kan yang luasan tanah itu lebih dari 250 itukan anu harus ke Ungaran 
harus ke Dinas ke Dinas apa Dinas perijinan jadi butuh waktu lama sehingga 
masyarakat tu terkadang mengadu kok lama itu kenapa seperti itu. Padahal kita 
mau memberi jawaban itu karna yang membuat Dinas maka kan kita kan harus 
konsultasi ke Dinas dulu, padahal Dinas itu tu belum tentu jawabannya kalau hari 
ini jadi belum tentu. Makanya yang saat ini utuk perijinan mulai tahun ini sudah kita 
terapkan online jadi untuk pengurusan keee ke mana ke Kabupaten itu online jadi 
bisa di cek berkas itu sekarang sudah sampai dimana, jadi masyarakat tahu. Kalau 
dulu kan ndak belum jadiii belum jadi seperti itu. 

Datanggg. Itu terkadang ya di Desa mungkin pas rapat atau di Desa kan ada 
rapat Senenan, tapi rata-rata datang ke kantor. 
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Iya perijinan kemudian KTP KK kan sekarang agak lama karena untuk KTP 
dan KK itu kan stok blanko terbatas jadi masyarakat yang datang kesini terkadang 
tu yaa yoo jauh kesini kok ndak ada KTP dan sebagaikan itu kan jadi bisa marah 
lahh. Tapi yang jelas anu untuk KTP itu memang di berikan surat keterangan tapi 
masyarakat juga nganuu rata-rata ndak mau mintanya yang blanko KTP bukan 
surat keterangan walaupun fungsinya sama. 

Yaa ya kalau marah-marah tu memang umum ya, dulu sering kita kan juga 
punya suatu apa namanya punya suatuuuu hati, istilahnya tu kalau marah tu punya 
cara gimana caranya biar tidak marah itu dengan gini dengan kita minta nomer 
Hpnya nanti kita hubungi kalau sudah jadi nanti kita kabari. Bahkan kalau mungkin 
sudah tua nanti kita anter ke rumahnya biar tidak anu biar tidak apa namanya biar 
tidak marah-marah lagi. Ada seperti itu, tak anter kerumahnya kan ada perangkate 
pas kesini biar nanti perangkatnya yang mengantarkan seperti itu. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek pernah 

mendapatkan pengaduan dari masyarakat dalam hal perizinan yang terlalu lama.  

Untuk perizinan usaha mikro dapat secepatnya dilakukan perizinan, sedangkan 

untuk perizinan tanah dengan luas 250 meter membutuhkan perizinan yang 

lama. Perizinan dengan tanah yang luas harus ke Dinas Kabupaten dan harus 

dikonsultasikan dahulu. Konsultasi dilakukan dengan membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Menangani permasalahan tersebut, subjek melakukan pengecekan 

secara online sampai sejauh mana berkas perizinannya. 

Selain itu, permasalahan terjadi ketika pembuatan KTP dan KK. Hal ini 

dikarenakan stok blanko yang terbatas dapat menghambat pengurusan surat-

surat tersebut. Surat-surat seperti KTP dan KK seharusnya melalui surat 

pengantar dari kelurahan masing-masing, akan tetapi masyarakat terkadang 

tidak mau melalui proses tersebut. Menanggapi permasalahan pengaduan 

masyarakat yang datang ke kantor Kecamatan, subjek melakukan pendekatan 

dengan meminta kontak HP supaya dapat dihubungi kalau sudah terselesaikan. 

Untuk orang yang sudah tua, subjek mengantarkan ke rumah. 
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4.04.02.03. Dinamika Kepercayaan Diri dan Interaksi Sosial Subjek 2 

Hasil wawancara dengan subjek 2 menunjukkan bahwa kepercayaan diri 

berarti kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dengan hati nurani. 

Kepercayaan diri dilakukan perlahan-lahan, karena dalam mengurusi satu bidang 

perlu adanya penyesuaian dengan mempelajari terlebih dahulu. Kurangnya rasa 

percaya diri pernah dialami oleh subjek 2 dalam menghadapi seseorang yang 

lebih tinggi pengelaman dan ilmunya. Subjek 2 harus menyesuaikan atau 

beradaptasi, supaya tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan sesuatu. 

Subjek 2 bersikap apa adanya sesuai hati nurani dan semangat dalam 

bekerja. Selain itu, subjek juga mempunyai sikap disiplin dalam berangkat 

bekerja. Subjek tidak pernah mengeluh dalam melayani masyarakat, karena 

pekerjaanya sesuai dengan yang diinginkan. Subjek 2 melayani masyarakat 

secara objektif, meskipun terkadang subjek kesulitan dalam memberikan 

pengarahan kepada masyarakat. Sikap objektif yang dilakukan subjek adalah 

adanya ketulusan hati, niat bekerja yang dilandasi dengan ibadah dalam 

melayani masyarakat. 

Subjek 2 pernah melakukan kesalahan dalam bekerja. Hal ini terjadi ketika 

subjek salah dalam menuliskan nama seseorang. Sebagai pertangungjawaban 

atas kesalahan, maka akan direvisi dan diganti dengan nama yang benar dan 

disusulkan ke pusat. Bentuk tanggungjawab melayani masyarakat dalam 

interaksi sosial dilakukan subjek 2 adalah dengan tulus dalam pengertian tulus 

memberikan suatu pelayanan dan membantu masyarakat yang membutuhkan 

bantuan. Masyarakat akan dilayani dan dibantu, bahkan sampai pada tujuan atau 

permasalahan terselesaikan. 
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Subjek 2 pernah mendapatkan pengaduan dari masyarakat dalam hal 

perizinan yang terlalu lama. Perizinan dengan tanah yang luas harus ke Dinas 

Kabupaten dan harus dikonsultasikan dahulu. Konsultasi dilakukan dengan 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Menangani permasalahan tersebut, 

subjek melakukan pengecekan secara online sampai sejauh mana berkas 

perizinannya. 

 

4.04.02.04. Intensitas Tema Subjek 2 

Tabel 4.5. Intensitas Tema Subjek 2 
 

No. Tema Intensitas Keterangan 

1.  Kenyakinan kemampuan 
diri dalam berinteraksi 
sosial  

++ Subjek 2 pernah mengalami 
kurangnya rasa percaya diri dalam 
melayani masyarakat. Subjek 2 
pernah kesulitan dalam melayani 
orang yang pengalaman dan ilmunya 
lebih tinggi, sehingga perlu 
melakukan adaptasi supaya tidak 
terjadi kesalahan dalam 
menyampaikan sesuatu.  

2.  Optimisme  +++ Subjek 2 bersikap apa adanya sesuai 
dengan nurani dan semangat bekerja 
dalam melayani masyarakat. Subjek 
2 tidak mudah mengeluh dalam 
melayani masyarakat, karena 
pekerjaan ASN dianggap sudah 
sesuai dengan yang diinginkan.  

3.  Objektif  +++ Subjek 2 melayani msyarakat secara 
objektif, meskipun banyak 
mengalami kesulitan dalam 
memberikan pengarahan kepada 
masyarakat. Sikap objektif subjek 2 
adalah adanya ketulusan hati, niat 
bekerja yang dilandasi ibadah dalam 
melayani masyarakat sesuai dengan 
prosedurnya.  

4.  Bertanggung jawab  ++ Subjek 2 pernah melakukan 
kesalahan dalam melayani 
masyarakat, perihal menuliskan 
nama seseorang. Sebagai bentuk 
tanggung jawab, maka subjek 2 
memperbaiki kesalahan tersebut.  

5.  Rasional dan realistis  ++ Subjek 2 pernah menerima 
pengaduan dari masyarakat terkait 
perizinan yang terlalu lama. Subjek 2 
melakukan pengecekan secara 
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online untuk memantau sampai 
sejauh mana berkas perizinan 
berada. Subjek 2 juga kesulitan 
dalam pelayanan pembuatan KTP 
dan KK, dikarenakan kehabisan 
blanko pengajuan. Subjek 2 
melakukan pendekatan dengan 
memberikan penyuluhan dan 
meminta no HP untuk dihubungi 
ketika surat sudah jadi.  

Keterangan:  
+       : rendah  
++     : sedang  
+++   : tinggi  
++++ : sangat tinggi  
 
Tabel 4.6. Matriks Antar Tema Subjek 2  

 A B C D E F 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

Keterangan:  
A : Kenyakinan kemampuan diri dalam berinteraksi sosial 
B : Optimisme  
C : Objektif  
D : Bertanggung jawab  
E : Rasional dan Realistis  
F : Interaksi Sosial  
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Kepercayaan Diri dalam Interaksi Sosial ASN 

 

 

Gambar 4.2. Diagram Hubungan Kepercayaan Diri dan Interaksi Sosial Subjek 2 
 

 

 

4.04.03. Subjek 3 

4.04.03.01. Identitas Subjek 3 

Subjek 3 berinisial U, menjadi ASN sejak tahun 1992. Subjek bekerja 

menjadi ASN di bidang Kasi Kesra yang mengurusi bidang keagamaan, 

kemasyarakatan, dan PKK. ASN berusia 55 tahun ini bertempat tinggal di 

Bandungan. U pertama bekerja menjadi ASN di Kecamatan Jambu dengan 

jabatan staf PMD. Selama bekerja sebagai ASN U sudah berpindah tempat kerja 

kurang lebih 10 kali diantaranya di Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten 

dengan berbagai macam bidang. Dalam melakukan pekerjaannya sebagai ASN 

U selalu mejalaninya dengan enjoy. 

 

Optimis Objektif 

Rasional dan 

Realistis 

Bertanggung Jawab 

Interaksi Sosial 

Kenyakinan 

kemampuan diri 
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4.04.03.02. Hasil Wawancara 3 

1. Keyakinan akan kemampuan diri dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

kenyakinan akan kemampuan diri dalam berinteraksi sosial kepada subjek 3. 

Adapun data hasil wawancara tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan 

wawancara sebagai berikut:  

PD kiyoo itu anu yaa saya tampil percaya gitu aja, mantep. Mantap ho’o to 
mantap dah apa yaa sulit menganunya, sulit meng apa yaa..sulittt.... Pokoknya 
mantep gitu aja asal saya bisa saya mampu sesuai bidang saya. Iya, sesuai 
apa..bidang tupoksinya kan artinya sudah punya bekal gitu lo mbak punya bekal 
punya kemampuan punya pengetahuan sehingga bisa menyampaikan gitu.  

Emmm ya pernah ga PD juga. Ketika memberikan apa yaa suatu materi 
yang kita tidak siap kan gitu pernah kan gitu? Ya itu umpamanya kan materi Pak 
Camat menugasnkan umpamanya (diam sejenak) memberikan apaaa eeee 
penyuluhan atau apakan gitu kita ada rasa tidak percaya diri.  

Yooo endak, ndak mesti ndak mesti kadang tugas-tugas dari Kecamatan itu 
sudah ada anunya sudah ada jadwalnya. Tapi kan karna kadang ada apaaa eee 
ada jadwal atau acara yang berbarengan nah itu kan biasanya Pak Camat 
melimpahkan. Pak camat umpamanya satu hari ada 3 umpamanya Pak Camat 
yang ini Pak Sekcam yang ini terus temen-temen yang sesuai bidangnya itu di 
kasih apa gitu. Cara mengembalikan rasa percaya diri, kalau sekarang ya cari 
anuu cari apa mbak, cari materi cari materi di internet kan sekarang cepet banyak 
itu. 

 

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut maka kepercayaan diri 

menurut subjek 3 adalah rasa kemantapan dari kemampuan yang dimiliki. 

Bekerja sesuai dengan bidang tupoksinya dengan kememampuan dan 

pengetahuan yang dimiliki. Subjek 3 pernah tidak percaya diri. Hal ini 

dikarenakan ketika memberikan materi yang ditugaskan oleh Pak Camat dalam 

melakukan penyuluhan, subjek merasa belum siap. Cara mengembalikan rasa 

percaya diri subjek dengan mencari referensi dan materi yang ada di internet.  

2. Optimisme, sikap positif yang berpandangan baik dalam menghadapi 

segala hal dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

optimisme, sikap positif yang berpandangan baik dalam menghadapi segala hal 
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dalam interaksi sosial kepada subjek 3. Adapun data hasil wawancara tersebut, 

dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara sebagai berikut: 

Ya optimis mbak, optimis berpikir kedepan gitu to mbak gitu yaa ee optimis 
aja. Harus selalu always pokoknya. Selalu always aku. 

Ini baru 6 bulan kok ya mbak ya, keluhannya yaaaaa yoooo suka dukanya 
(diam) enjoy saja. Keluhannya paling kalau pas ada acara bereng-bareng harus 
ada acara bareng-bareng sementara pekerjaanyaaa waktunya ndak nyukupi gitu to 
mbak paling gitu ya gitu-gitu aja. Keluhan secaraaa serius nggak ada.  

 

Kutipan data hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek 3 

mempunyai sikap optimis dalam menjalankan tugas. Subjek selalu 

berpandangan ke depan dan selalu optimis dalam menjalani hidup. Subjek 

pernah merasa mengeluh ketika ada acara diwaktu yang bersamaan, sedangkan 

waktunya tidak mencukupi. Keluhan secara serius bagi subjek 3 tidak ada.  

3. Objektif yaitu sikap yang memandang segala sesuatu sesuai dengan 

kebenaran yang semestinya dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

objektif yang memandang segala sesuatu sesuai dengan kebenaran yang 

semestinya dalam interaksi sosial kepada subjek 3. Data hasil wawancara 

tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara sebagai berikut: 

Sementara belum pernah ik menerima sogokan mbak saya selama ini 
apalagi kan cuma bidang-bidang maksutnya bidang-bidang seperti saya kan ndak 
anu ya mbak ndak begitu ndak begitu opooo, artinya kebijakan-kebijakan itu ndak 
begitu...ndak ada nek tempat saya.  

Jika terjadi hal mendesak ituuuu ya kita lihat anu permasalahannya mbak 
kalau penting banget ya bisa to. Kalau penting banget kemanusiaan kan 
umpamanya gitu dan nek disini lebih ke kemanusiaan kesra itu.  

Pelayanan secara objektif yaa kita melayani masyarakat sesuai apa yaaa 
sesuai regulasi sesuai aturan gitu kan nyaman ndak usah nyleneh-nyleneh apa 
apa kan gitu. Itu aja kan sudah ada anuu apalagi kalau bidang saya kan bidang 
masalahanya bukan bidang yang begitu riskan, bidang kemasyarakatan. 

 

Berdasarkan kutipan data hasil wawancara tersebut dapat ditunjukkan 

bahwa subjek 3 tidak pernah menerima sogokan. Jika terjadi hal yang mendesak, 

subjek mengamati permasalahan dahulu sebelum mengambil tindakan. Jika 

kepentingan itu demi kemanusiaan, maka akan didahulukan kepentingan 
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tersebut. Pelayanan yang objektif dilakukan subjek 3 sesuai dengan aturan 

bidang kemasyarakatan. 

4. Bertanggung jawab, yaitu kesediaan menanggung segala sesuatu yang 

telah menjadi konsekuensinya dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

tanggung jawab yaitu kesediaan menanggung segala sesuatu yang telah 

menjadi konsekuensinya dalam berinteraksi sosial kepada subjek 3. Data hasil 

wawancara tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara sebagai 

berikut:  

Kesalahan apa yaaa saya ya kecil-kecil gitu paling ya secara administrasi 
aja mbak. Secara admistrasi nggih secara administrasi umpamanya membuat 
surat salah gitu kan nanti saya maju Pak Camat, Pak Camat apaaa koreksi haa 
Pak ini gini gini gini ya terus saya maaf Pak saya betulkan dah gitu aja 
administrasi. 

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa, subjek 3 pernah 

melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas. Kesalahan yang pernah 

dilakukan ketika melakukan administrasi. Dalam membuat surat, subjek pernah 

melakukan kesalahan. Hal tersebut diketahui, karena surat yang dibuat telah 

dikoreksi oleh Pak Camat. Sebagai pertanggungjawaban, subjek 3 membuat 

ulang surat atau memperbaikinya.  

 

5. Rasional dan realitas, menganalisis masalah atau kejadian dengan 

menggunakan pikiran yang masuk akal dalam berinteraksi sosial 

Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan tentang 

rasional dan realistis, menganalisa masalah atau kejadian dengan menggunakan 

pikiran yang masuk akal dalam berinteraksi sosial kepada subjek 3. Data hasil 

wawancara tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan wawancara sebagai 

berikut: 
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Pengaduan secaraaa spesifik kalau kesra malah ndak ada mbak, paling apa 
yaa (diam) kesra itu yang mengadu itu ya paling itu oyaa paling bantuan anu to 
mbak bantuan tempat ibadah, masjid itu tooo. Pak tempat saya belum cair 
umpamanya kan gitu Pak tempat saya kok belum masuk rekening gitu kan 
bantuan-bantuan.  

Oke, saya tampung nama saya telponkan ke biasanya dari Kabupaten 
Kesra Kabupaten juga menanyakan sudah masuk apa belum kan gitu, gitu nanti 
kalau sudah masuk ya saya beri  tahukan ke orangnya kalau belum ya pokonya 
setelah itu kita beritahukan kepada orang yang bersangkutan. 

Caranya pertama koordinasi konsultasi ke atas lalu koordinasi dengan 
Sekcamnya kalau kita kan gitu lalu menjelaskan kepapa masyarakat.  

 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengaduan yang 

dilakukan masyarakat kepada subjek 3 tidak pernah terjadi. Masyarakat yang 

datang hanya meminta bantuan untuk tempat ibadah atau bantuan untuk 

pembangunan masjid yang belum cair. Menanggapi masalah tersebut, subjek 3 

melakukan kontak ke pihak Kabupaten dan menanyakan tentang permasalahan 

tersebut. Jika informasi sudah di dapatkan dari Kabupaten, maka subjek 3 akan 

memberitahukan kepada masyarakat. Langkah yang dilakukan subjek 3, dengan 

melakukan koordinasi, konsultasi ke atasan, diteruskan ke Sekcam, dan 

diteruskan kepada masyarakat. 

 

4.04.03.03. Dinamika Kepercayaan Diri dan Interaksi Sosial Subjek 3 

Hasil wawancara dengan subjek 3 menunjukkan bahwa kepercayaan diri 

merupakan rasa kemantapan dari kemampuan yang dimiliki. Bekerja sesuai 

dengan bidang tupoksinya dengan kememampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki. Subjek 3 pernah tidak percaya diri. Hal ini dikarenakan ketika 

memberikan materi yang ditugaskan oleh Pak Camat dalam melakukan 

penyuluhan, subjek merasa belum siap. Cara mengembalikan rasa percaya diri 

subjek dengan mencari referensi dan materi yang ada di internet.  

Subjek 3 mempunyai sikap optimis dalam menjalankan tugas. Subjek 

selalu berpandangan ke depan dan selalu optimis dalam menjalani hidup. Subjek 
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3 tidak pernah menerima sogokan. Pelayanan yang objektif dilakukan subjek 3 

sesuai dengan aturan bidang kemasyarakatan. Subjek 3 pernah melakukan 

kesalahan dalam membuat surat, karena surat yang dibuat telah dikoreksi oleh 

Pak Camat. Sebagai pertanggungjawaban, subjek 3 membuat ulang surat atau 

memperbaikinya.  

Pengaduan yang dilakukan masyarakat kepada subjek 3 tidak pernah 

terjadi. Masyarakat yang datang hanya meminta bantuan untuk tempat ibadah 

atau bantuan untuk pembangunan masjid yang belum cair. Menanggapi masalah 

tersebut, subjek 3 melakukan kontak ke pihak Kabupaten dan menanyakan 

tentang permasalahan tersebut. Jika informasi sudah di dapatkan dari 

Kabupaten, maka subjek 3 akan memberitahukan kepada masyarakat. Langkah 

yang dilakukan subjek 3, dengan melakukan koordinasi, konsultasi ke atasan, 

diteruskan ke Sekcam, dan diteruskan kepada masyarakat. 
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4.04.03.04. Intensitas Tema Subjek 3  

Tabel 4.7. Intensitas Tema Subjek 3 
 

No. Tema Intensitas Keterangan 

1.  Kenyakinan kemampuan 
diri dalam berinteraksi 
sosial  

+++ Subjek 3 pernah tidak percaya diri 
dalam melaksanakan tugas dari pak 
Camat, karena belum siap dengan 
materi yang ada. Cara mengatasinya 
subjek 3mencari bahan di internet.  

2.  Optimisme  +++ Subjek 3 memiliki sikap optimis 
dalam menjalankan tugas dan selalu 
berpandangan ke depan.  

3.  Objektif  +++ Subjek 3 melaksanakan pelayanan 
secara objektif sesuai dengan aturan 
bidang kemasyarakatan.  

4.  Bertanggung jawab  +++ Subjek 3 pernah melakukan 
kesalahan dalam membuat surat. 
Sebagai bentuk tanggung jawab, 
subjek 3 memperbaiki surat tersebut.  

5.  Rasional dan realistis  ++++ Pengaduan dari masyarakat tidak 
pernah terjadi. Masyarakat yang 
datang hanya meminta bantuan 
untuk pembangunan tempat ibadah. 
Subjek 3 melakukan koordinasi ke 
pihak Kabupaten melalui atasan dan 
diteruskan kepada tokoh masyarakat.  

Keterangan:  
+       : rendah  
++     : sedang  
+++   : tinggi  
++++ : sangat tinggi 
 
Tabel 4.8. Matriks Antar Tema Subjek 3 

 A B C D E F 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

Keterangan:  
A : Kenyakinan kemampuan diri dalam berinteraksi sosial 
B : Optimisme  
C : Objektif  
D : Bertanggung jawab  
E : Rasional dan Realistis  
F : Interaksi Sosial  
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Kepercayaan Diri dalam Interaksi Sosial ASN 

 

 
Gambar 4.3. Diagram Hubungan Kepercayaan Diri dan Interaksi Sosial Subjek 3 

Optimis Objektif 

Rasional dan 

Realistis 

Bertanggung Jawab 

Interaksi Sosial 

Kenyakinan 

kemampuan diri 


