
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriftif. Metode penelitian ini muncul 

karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu kejadian atau 

fenomena. Pada paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik 

atau utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut 

dengan paradigma postpositivisme. Paradigma sebelumnya disebut dengan paradigma 

positivisme, dimana dalam memandang gejala, lebih bersifat tunggal, statis, dan 

kongkrit. Paradigma postpositivisme mengembangkan metode penelitian kualitatif 

dan positivisme mengembangkan metode kuantitatif (Sugiyono, 2005). Peneliti 

menggunakan metode deskriptif ini adalah karena penelitian ini membahas kajian 

implementasi program kebijakan yang kompleks, dinamis dan penuh makna oleh 

sebab itu perlu diadakannya penelitian dengan metode ini. 

 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif memberikan 

peluang yang luas kepada responden untuk mengungkapkan pikiran pendapat dan 

informasi yang ada tanpa ada batasan dari peneliti. Informasi informan atau subjek 

tersebut kemudian akan diolah oleh peneliti sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. 

Subjek dalam kualitatif ikut serta memberikan informasi yang ada. Hal ini perlu 
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dikemukakan, mengapa metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Pada umumnya alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena 

permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga 

tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian 

kuantitatif. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan 

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Kemudian hasil wawancara 

diolah sehingga dapat memperoleh data untuk disajikan. Dalam menganalisis data 

dilakukan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yaitu teori implementasi atau 

dengan menggunakan metode deduktif yang mengangkat permasalahan Internal dan 

External. 

 

 3.2. Lokasi Penelitian 

 

Dalam hal ini perlu dikemukakan lokasi dan tempat dimana penelitian ini  dilakukan. 

Lokasi penelitian ialah di Kota Metro. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah 

karena Kota Metro merupakan salah satu kantor Induk BPJS Kesehatan di Provinsi 

Lampung. Dimana pada provinsi Lampung terdapat 3 (tiga) kantor induk BPJS 

Kesehatan yakni Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Utara dan Kota Metro. 

Kota Metro membawahi 5 (lima) Kabupaten yakni Mesuji, Tulang Bawang, Tulang 

Bawang Barat, Lampung Timur dan Lampung Tengah. Kota Metro yang bisa 

dikatakan kota kecil memiliki jumlah penduduk kurang lebih  153.538 jiwa. Hal lain 

yang menarik adalah dengan jumlah pegawai yang terdiri dari 50 orang pegawai 
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kantor BPJS harus melayani 6 kabupaten atau kota yang terdiri dari kurang lebih 

3.226.920 jiwa. Penelitian ini bertempat di kantor BPJS Kesehatan Kota Metro. 

Peneliti memilih kantor ini karena kantor BPJS Kesehatan Kota Metro merupakan 

lembaga yang menyelenggarakan atau yang melekasanakan kebijakan program JKN. 

Dengan demikian peneliti dapat melihat dan menganalisis bagaimana para 

implementor mengimplementasikan program JKN di Kota Metro tahun 2014. 

 

3.3. Fokus penelitian 

 

Fokus penelitian memiliki dua tujuan secara umum yakni pertama, membatasi studi 

yang akan digunakan. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi inquiry. Kedua, 

penetapan fokus ini bertujuan untuk memenuhi kriteria inkluasi-eksklusi atau 

memasukan - mengeluarkan suatu informasi yang didapat dilapangan. Karena terlalu 

luasnya masalah, maka dalam penelitian ini peneliti akan mencoba membatasi dengan 

fokus sebagai berikut; 

      A. Implementasi Program Kebijakan Jaminan Sosial Nasional (BPJS Kesehatan) 

1) Standar dan sasaran 

- Standar pelaksana dalam melaksanakan program 

- Syarat standar menjadi peserta program JKN 

- Sasaran program JKN 

2) Sumber daya 

- Sumber daya manusia 

a)  Pegawai BPJS Kesehatan 

b)  Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia BPJS 
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-     Sumber dana 

a)  Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran 

b)  Hasil pengembangan dana Jaminan Sosial 

3) Sikap pelaksana 

- pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman 

(comprehension and understanding) terhadap kebijakan,  

- kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak 

(acceptance, neutrality, and rejection), dan  

- ketiga, intensitas terhadap kebijakan. 

4) Karakteristik organisasi 

- Integritas organisasi BPJS Kesehatan Kota Metro 

- Kerjasama BPJS Kesehatan dengan lembaga atau instansi lain 

5) Komunikasi antar organisasi terkait 

- Sosialisasi kebijakan jaminan sosial  

- Koordinasi antar lembaga terkait pemberi layanan bagi peserta 

jaminan kesehatan 

6) Lingkungan sosial, ekonomi politik 

- Kultur/ budaya masyarakat Kota Metro  

- Pengaruh politik dengangram adanya kebijakan program jaminan 

sosial yang baru (BPJS) 

- Pengaruh bidang ekonomi berkaitan dengan program jaminan 

sosial kesehatan (BPJS Kesehatan)  
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3.4. Instrumen Penelitian 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti. Terdapat dua hal 

utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu kualitas instrumen 

penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif kualitas 

instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan 

kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitasnya 

dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data. Apabila instrumen tersebut 

tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Dalam penelitian 

implementasi program kebijakan JKN ini selain pedoman wawancara, recorder, 

pedoman observasi, alat tulis dan dokumen yakni peneliti sendiri. Alasan mengapa 

peneliti menjadi penentu keberhasilan suatu penelitan adalah karena peneliti di dalam 

penelitian kualitatif adalah alat yang dituntut untuk objektif terhadap fokus penelitian 

yang ada dilapangan dan bagaimana si peneliti itu menemukan temuan-temuan di 

dalam penelitian ini nantinya mampu menghasilkan kesimpulan yang objektif. 

 

3.4. Informan Penelitian 

 

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat 

snowball sampling, penentuan sampel sumber data, pada proposal masih bersifat 

sementara, dan akan berkembang kemudian. Sampel sumber data pada tahap awal 

memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi 

sosial atau obyek yang diteliti, sehingga mampu “membuka pintu” kemana saja 
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peneliti melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2005). Dalam penelitian ini yang 

menjadi informan adalah sebagai berikut:  

1). Kepala bagian kepesertaan kantor BPJS kesehatan kota Metro 

2). Staf bagian sosialisasi BPJS Kesehatan Metro 

3). Kepala bagian umum BPJS kesehatan kota Metro  

4)  Staf bagian penanganan keluhan dan mutu pelayanan BPJS Kesehatan 

5)  Anggota DPRD Komisi I (1 orang) 

6)  Pegawai Dinas Kesehatan (1 orang) 

7)  Pegawai Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro (1 orang) 

8)  Dokter keluarga (1 orang) 

9)  Organisasi Persatuan Tenaga Laboratorium Kesehatan Indonesia 

     (PATELKI) (1 orang) 

 

10) Masyarakat pengguna kartu BPJS Kesehatan ( 8 orang) 

 

Dari keterangan diatas maka jumlah total dari informan dalam penelitian ini 

berjumlah 17 ( tujuh belas) orang. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pada bagian ini dikemukan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan 

data yang utama adalah observasi participant, wawancara mendalam, studi 

dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu dikemukakan jika 

teknik pengumpulan datanya dengan observasi, maka apa yang diobservasi, jika 

wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara (Burhan.2011). Pada penelitian 

ini peneliti melakukan observasi, wawancara di Kantor BPJS Kesehatan Kota Metro.  
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Penelitian kualitatif biasanya langsung dilaksanakan pada fenomena sosial atau 

gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah penelitian ini benar-benar mengandalkan 

informasi /data langsung dari para informan yang terlibat. Dengan demikian prosedur 

utama dalam penelitian ini adalah observasi khususnya observasi partisipatif yang 

melibatkan informan dan wawancara yang keduanya dapat dikatakan wajib atau suatu 

keharusan dengan tidak menyingkirkan dokumen-dokumen atau kepustakaan. 

(Sugiyono, 2005) 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data 

yaitu sbb: 

1)  Observasi Partisipasi 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode ini peneliti gunakan karena 

merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun 

lapang, kemudian mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, benda-

benda atau barang, kegiatan, peristiwa tertentu, waktu tujuan dan juga dalam hal 

emosi atau perasaan. Dalam Sugiyono (2005), pengamatan dikenal tiga jenis metode 

yaitu yang pertama pengamatan biasa, kedua pengamatan terkendali dan pengamatan 

partisipaif/terlibat. Observasi partisipatif sangat bermanfaat bagi studi yang mencoba 

memahami setiap aspek keberadaan manusia menurut pandangan dari dalam diri 

mereka, bukan berdasarkan pemikiran peneliti. Observasi partisipatif merupakan 

pondasi penelitian kualitatif, karena dapat menggambarkan kehidupan sebenarnya 

yang berfungsi untuk mensinergikan tentang apa yang peneliti pikirkan. 
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2) Metode wawancara  

Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in–depth 

interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang 

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di 

mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 

(Bungin, 2008). Melihat penjelasan diatas maka kita dapat memasuki dunia pikiran 

dan perasaan informan. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. 

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan peibadi. Seperti yang 

dikemukakan Hadi dalam Sugiyono, (2003); bahwa anggapan yang perlu dipegang 

oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) 

adalah sebagai berikut: pertama, bahwa subjek (responden/informan) adalah yang 

paling tahu tentang dirinya sendiri. Kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek 

kepada peneliti adala benar dan dapat dipercaya. Ketiga, bahwa interpretasi subjek 

tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan 

apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Dalam wawancara kita dihadapkan kepada dua 

hal, pertama kita harus secara nyata berhadapan atau berinteraksi dengan informan 
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sedangkan yang kedua kita mengahadapi kenyataan, yakni adanya pandangan orang 

lain yang mungkin berbeda dengan pandangan kita sendiri. Kemudian juga didalam 

wawancara menurut Patton dalam Sugiyono, (2005) terdapat 4 (empat) bentuk teknik 

wawancara yang biasa digunakan sebagai berikut: Pertama, wawancara informal 

(informal interview) merupakan cara wawancara yang dicirikan tidak terstrukturnya 

wawancara dan proses wawancaranya dapat terjadi secara tidak sengaja. Kemudian 

yang kedua, wawancara tidak terstruktur (instructured interview) merupakan proses 

wawancara yang direncanakan. Dengan mewawancarai informan, namun dalam 

pelaksanaannya tidak terlalu diatur atau dikontrol isu yang akan ditanyakan disiapkan 

terlebih dahulu. 

Teknik yang ketiga, yakni wawancara semi- terstruktur (semi-structured interview), 

merupakan wawancara yang dilakukan dengan isu yang disiapkan dan dalam 

prosesnya bersifat agak mengatur jalannya wawancara. Di dalam wawancara ini 

digunakan pedoman wawancara yang perlu ditanyakan secara sistematis. Keempat, 

wawancara terstruktur (structured interview) merupakan wawancara yang dilakukan 

terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan dan penjadualan (schedule). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti berencana menggunakan bentuk 

wawancara semi terstruktur maupun wawancara terstruktur, karena peneliti 

beranggapan teknik ini cukup tepat untuk membantu peneliti dalam mencari data-data 

yang nantinya akan membantu proses hasil penelitian.  
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3) Metode Dokumentasi dan Materi Audio Visual. 

 

Di dalam penelitian kualitatif seorang peneliti lebih sering data-data tersebut 

diperoleh dari sumber manusia, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi data-

data juga dapat diambil dari data dokumentasi, foto dan bahan statistik yang ada pada 

kantor BPJS Kesehatan Kota Metro. Ada beberapa keuntungan dari dokumentasi 

antara lain bahwa bahan itu telah ada telah tersedia dan siap pakai tinggal bagaimana 

si peneliti mempelajarinya dan menganalisisnya dengan cermat agar dapat berguna 

bagi penelitian yang sedang dilaksanakan. Sedangkan audio visual dapat berupa data-

data yang  juga dapat membantu peneliti untuk melengkapi data-data terkait di BPJS 

Kesehatan kota Metro. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan 

dengan pengumpulan data. Dalam bagian ini dikemukakan tentang teknik analisis 

data yang digunakan selama proses penelitian berlangsung. Kegiatan analisis data 

dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan, 

proses tersebut mulai dari penyusunan data, menafsirkan dan menginterpretasikan 

data. Menurut Milles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2005), interpretasi data 

merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari kegiatan analisis. Definisi terhadap 

analisis kualitatif adalah; kegiatan memilah-milah atau mengklasifikasikan dan 

menyajikan data lapang. Sedangkan interpretasi adalah menafsirkan data lapang yang 

sudah disajikan dengan mengkomparasikannya terhadap konsep, model, pikiran dan 
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hasil penelitian orang lain untuk membuat abstraksi makna  berupa kesimpulan dari 

data lapang tersebut. Dengan demikian kegiatan analisis dan interpretasi menjadi satu 

kesatuan dan memiliki keterhubungan.  

 

Analisis dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses kegiatan yang berjalan 

secara continue, berkesinambungan dan interaktif. Adapun tahapan-tahapan data yang 

akan peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Merupakan semua kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau 

informasi baik dari informan yakni kepala kantor induk BPJS Kesehatan di 

Kota Metro, masyarakat yang memegang kartu BPJS Kesehatan, petugas 

bagian sosialisasi yang sudah ditetapkan menjadi informan. Data-data 

dokumentasi yang berbentuk dokumen-dokumen baik berupa informasi 

mengenai kantor BPJS Kesehatan Metro maupun data-data mengenai objek 

penelitian. Observasi maupun audio visual baik lokal maupun nasional guna 

melengkapi daa-data yang dibutuhkan bagi jalannya penelitian ini. 

Pengumpulan data juga peneliti lakukan sejak prasurvey pada kantor BPJS 

kesehatan kota Metro sampai pada selesainya proses penelitian  

 

2. Tahap Reduksi Data 

Adalah proses memilah atau memilih atau juga pemilihan, focusing biasa juga 

disebut dengan penyederhanaan, abstraksi dan transpormasi data mentah yang 

didapat dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Data tersebut 
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tentu juga bukan semua data yang didapat untuk bisa dimanfaatkan dalam 

penelitian ini, akan tetapi proses ini peneliti benar-benar harus membuang 

data yang dirasa tidak penting dan memakai data yang dirasa terpercaya serta 

pantas dikelompokkan ke dalam file data hasil penelitian peneliti pada 

penelitian implementasi kebijakan program JKN di kota Metro. 

 

3. Tahap Penyajian Data  

 

Kegiatan penyajian data atau informasi  yang didapat dari hasil penelitian di 

kantor BPJS Kesehatan Kota Metro akan dibuat dalam bentuk yang terstruktur 

dengan baik sehingga kegiatan pembuat kesimpulan dalam bentuk narasi atas 

kategori tertentu padangan atau pemikiran informan dapat dilakukan. 

 

4. Tahap Verifikasi Data 

 

Dalam penelitian implementasi kebijakan program JKN pada kota Metro, ini 

merupakan kegiatan membuat kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori 

dan atau pola tertentu menurut pandangan informan itu sendiri. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(reliabilitas) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan 

pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu 1) derajad 
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kepercayaan (credibility), 2) keteralihan (transferability), 3) kebergantungan 

(dependability) dan 4) kepastian (confrimability). Adapun  teknik pemeriksaan 

keabsahan data dalam penelitian implementasi jaminan sosial pada kantor BPJS 

Kesehatan Kota Metro adalah sebagai berikut; 

1. Kredibilitas 

Untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan itu kredibel, maka ada 

beberapa teknik yang dapat dipergunakan. Moleong, (2002) mengemukakan ada 

lima teknik yang dipakai untuk menguji kredibilitas suatu studi dalam penelitian 

kualitatif yaitu;  teknik pemeriksaan data tersebut terdiri dari;  

a) Perpanjangan Keikutsertaan 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan perpanjangan keikutsertaan atau 

penelitian karena peneliti ingin melihat lebih objektif dalam penelitian 

implementasi kebijakan jaminan sosial yang dalam hal ini dilakukan di kantor 

BPJS Kesehatan Kota Metro. Perpanjangan waktu penelitian adalah istilah yang 

penulis pergunakan yang mengandung makna yang sama dengan istilah 

perpanjangan keikutsertaan yang menurut Lexy J. Maleong (2002) Pertama, 

peneliti dengan perpanjangan waktu penelitian pada kantor BPJS Kesehatan Kota 

Metro akan dapat menguji ketidak benaran informasi yang disebabkan oleh 

distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri, maupun dari responden dan 

membangun kepercayaan subjek. Kedua, perpanjangan waktu penelitian juga 

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan 

juga kepercayaan diri peneliti sendiri. 
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b) Ketekunan Pengamatan 

Peneliti akan melakukan ketekunan pengamatan dalam penelitian ini. Pengamatan 

merupakan hal penting yang harus dilakukan karena pengamatan atau observasi 

mampu menjadi pelengkap dalam memberikan jawaban penelitian implementasi 

kebijakan jaminan sosial di kantor BPJS Kesehatan Kota Metro tahun 2014. 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dalam penelitian implementasi jaminan sosial di kantor BPJS 

Kesehatan Kota Metro dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

c) Triangulasi Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Denzim dalam (Lexy J. Maleong, 2002), membedakan empat macam 

triagulasi sebagai teknik pemeriksaan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam (Lexy J. 

Maleong, 2002) berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa 

derajat kepercayaannya dengan sesuatu atau lebih teori. Triangulasi data 

merupakan salah satu cara dalam penelitian kualitatif yang berjudul implementasi 

kebijakan jaminan sosial untuk menganalisis dan memperkuat data yang di dapat 

baik data dari wawancara, observasi maupun dengan data teori yang dipakai. 

Dengan menggunakan cara triangulasi data diharapkan hasil penelitian ini 

nantinya mampu disajikan secara terpercaya. 
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d) Kecukupan Refrensi 

Referensi merupakan data yang harus peneliti siapkan bahkan sebelum peneliti 

turun lapang karena referensi ini membantu untuk membuat apakah penelitian ini 

layak untuk diteliti atau tidak. Referensi yang digunakan peneliti adalah buku-

buku yang berkaitan dengan tema penelitian, dokumen-dokumen BPJS Kesehatan 

Kota Metro yang berkaitan dengan data-data yang diperluakn, undang-undang 

yang mendukung seperti undang-undang tentang peraturan jaminan sosial, 

pedoman maupun peraturan-peraturan yang berkenaan dengan jaminan sosial dan 

program JKN. 

 

2. Transferbilitas 

Usaha membangun keteralihan dalam membangun penelitian kualitatif jelas 

sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif dengan validitas eksternalnya.teknik 

ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu 

dilakukan seteliti mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian pada 

kantor BPJS Kesehatan di Kota Metro. Uraiannya harus mengungkapkan secara 

khusus sekali segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar peneliti dapat 

memahami penemuan-penemuan yang diperoleh nanti dilapangan. 

 

3. Dependendabilitas 

Untuk menyakinkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan itu realiabel, maka 

dilakukan dengan cara auditing kebergantungan. Hal ini dilakukan baik terhadap 

proses maupun terhadap hasil atau keluaran dalam pemeriksaan terhadap kriteria 

kebrgantungan terdapat beberapa langkah. Pertama, tema auditor berurusan 
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dengan kecukupan inquiry dan pemanfaatan metodeloginya. Juga auditor perlu 

menelaah sejauh manakah seluruh data telah dimanfaatkan dalam analisis dan 

sejauh manakah setiap bidang yang tercakup secara beralasan sudah ditelaah oleh 

si peneliti. Sejauh manakah tindak tanduk peneliti dipengaruhi oleh persoalan 

praktis seperti karena pengaruh subjek. Pengaruh perasaan dan emosi dari pihak 

peneliti perlu pula diperiksa. Terakhir unsur-unsur rancangan penelitian yang 

muncul dari penelitian agar juga diperiksa dan auditor juga hendaknya mencatat 

jika sekiranya terjadi hambatan dan ketidak stabilan pada penelitiian 

implementasi kebijakan program jaminan sosial pada Kantor BPJS di Kota Metro. 

4. Confirmabilitas 

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian implementasi kebijakan 

program JKN dikota Metro ini juga dilakukan dengan cara auditing kepastian 

data. Pertama-tama auditor perlu memastikan apakah hasil penemuannya di 

kantor BPJS Kesehatan Kota Metro itu benar-benar berasal dari data. Sesudah itu 

auditor berusaha membuat keputusan apakah secaralogis kesimpulan itu ditarik 

dan berasal dari data. Auditor juga perlu melakukan penilaian terhadap derajat 

ketelitian peneliti apakah ada kemencengan, memperhatikan terminology peneliti 

apakah dilakukan atas dasar terori dari dasar, apakah terlalu berlebihan 

menonjolkan pengetahuan apriori peneliti dalam konseptualisasi penemuan dan 

menelaah apakah ada atau tidak intropeksi. Terakhir auditor menelaah kegiatan 

peneliti dalam melaksanakan pemeriksaan keabsahan data pada penelitian 

implementasi kebijakan jaminan sosial pada kantor BPJS Kesehatan Kota Metro, 
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misalnya bagaimana peneliti mengadakan triagulasi data, perpanjangan 

penngamatan dan lain-lain dengan memadai. 

 

3.8. Teknik Kesimpulan 

 

a)  Teknik Etik 

Teknik etik mengacu kepada pandangan si peneliti (scientist's viewpoint). 

Konstruksi etik adalah deskripsi dan analisis yang dibangun dalam konteks 

skema dan kategori konseptual yang dianggap bermakna oleh komunitas 

pengamat ilmiah. 

 

b) Teknik Emik 

Teknik emik mengacu kepada pandangan warga masyarakat yang dikaji 

(native's viewpoint). Konstruksi emik adalah deskripsi dan analisis yang 

dilakukan dalam konteks skema dan kategori konseptual yang dianggap 

bermakna oleh partisipan dalam suatu kejadian atau situasi yang 

dideskripsikan dan dianalisis. 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kesimpulan ETIK karena peneliti 

akan menyimpulkan hasil penelitian dari proses penelitian dari pengamatan 

sementara, turun lapang dan sampai akhir proses penelitian dengan mendeskripsikan 

dan analisis yang dibangun dalam konteks skema dan kategori konseptual yang 

dianggap bermakna oleh komunitas pengamat ilmiah sesuai dengan penelitian 

peneliti. 


