
Abstrak 

LESITA TRISNA HUTABARAT, 3131131016. Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pencatatan Data Kependudukan Di Kelurahan Tegalsari Mandala III Kecamatan Medan Denai 

.Skripsi Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 2017. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui (1) Partisipasi masyarakat dalam pencatatan data 

kependudukan  di Kelurahan Tegalsari Mandala III (2) kendala yang dihadapi masyarakat dalam 

mencatatkan data kependudukannya di Kelurahan Tegalsari Mandala III. 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tegalsari Mandala III Kecamatan Medan Denai 

Kota Medan populasi dalam penelitian ini seluruh masyarakat yang berdomisili di Kelurahan 

Tegalsari Mandala III dengan sampel ditentukan dengan rumus Slovin sehingga diperoleh 90 

KK. Tehnik perolehan data dilakukan dengan komunikasi tidak langsung.Alat yang digunakan 

adalah angket yang berisi 41 butir pertanyaan. Tehnik pengolahan data adalah deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Partisipasi masyarakat dalam pencatatan data 

kependudukan  di Kelurahan Tegalsari Mandala III adalah sebagai berikut: partisipasi dalam 

pendaftaran kelahiran untuk mendapatkan surat keterangan masyarakat berpatisipasi sangat baik 

yaitu seluruh masyarakat melakukannya, dalam mendaftarkan data kependudukan untuk KTP 

sudah sangat baik yaitu dari 90 KK yang diteliti hanya 2 orang yang terlambat mengurusnya, 

terdapat 5 orang dari anggota keluarga yang mengurus surat pengganti identitas hal ini karena 

penduduk yang berumur 17 tahun atau baru tamat dari SMA membutuhkan surat identitas  untuk 

mendapatkan pekerjaan dan untuk hal lainnya. Untuk surat pengurusannya pindah datang sangat 

baik juga yaitu seluruh masyarakat melakukannya, untuk pendaftaran Kartu Keluarga sudah baik 

yaitu 87 masyarakat melakukannya, partisipasi untuk mendapatkan kartu keluarga sudah baik 

dalam pendaftaran surat pengangkatan anak sangat rendah karena dari 2 anak yang diangkat 

tidak ada yang mendaftarkan sebagai anak angkat, untuk pembatalan pernikahan tidak ada 

responden yang mengalami pembatalan pernikahan, untuk perceraian terdapat satu responden 

yang mengalami perceraian dan tidak didaftarkan, untuk penduduk yang lahir mati tidak terdapat 

di kelurahan ini, untuk pendaftaran surat kematian partisipasi masyarakat rendah yaitu dari 16 

kematian hanya 7 yang didaftarkan . (2) tidak terdapat kendala  dalam melakukan pencatatan 

data kependudukan di kelurahan Tegal Sari Mandala III. 
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