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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah  kualitatif. Adapun definisi  kualitatif 

menurut Bogdan dan Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati (dalam Moleong,2007:4). 

Melalui jenis penelitian ini, maka dapat dijelaskan secara terperinci jalan cerita 

secara kronologis, sehingga hasil akhirnya dapat memberikan rekomendasi kepada 

pelaksana pelayanan.  

Pertimbangan lain yang dimaksud dalam penelitian kulitatif adalah dampak 

pelaksanaan reformasi administrasi tidak hanya menggunakan peristiwa yang nyata 

yang bias dikualitatifkan, tetapi lebih dari itu hasilnya dapat diharapkan 

mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi (hidden value) dari pelaksanaan reformasi 

administrasi tersebut.  Selain itu, penelitian ini akan lebih peka terhadap informasi 

yang bersifat kualitatif deskriptif dengan secara relatif berusaha mempertahankan 

keutuhan dari objek yang di teliti. 

 



50 
 

 
 

B. Fokus Penelitian 

Berkaitan dengan Kualitas Pelayanan Kesehatan , maka yang menjadi fokus  

penelitian ini  adalah pelayanan di Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul, yang 

meliputi  pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter, tenaga keperawatan, dan 

pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas itu sendiri di bidang jasa yang dilakukan 

berdasarkan penilaian konsumen yang meliputi : 

1. Bukti fisik (tangibles) antara lain : Gedung, Ruang tunggu, perlengkapan, 

peralatan yang dipergunakan, kebersihan ruang perawatan, fasilitas, bentuk 

layanan. 

2. Keandalan (realibility) antara lain :  memberikan pelayanan  yang dijanjikan 

dengan segera, akurat, ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan, sikap  yang simpatik, bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur 

(SOP); 

3. Daya tanggap (responsiveness) antara lain : Kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap dan seksama, memberikan informasi 

yang jelas, mudah diakses, tidak lama menunggu, kesanggupan melakukan 

tindakan medis bersedia mendengar keluh kesah pasien; 

4. Jaminan (assurance) antara lain : Pengetahuan, sopan santun (courtesy), 

kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi (competence) 

kepercayaan, reputasi; 

5. Empati antara lain : Kemudahan melakukan komunikasi dengan baik, 

Mengenal dan  memahami pasien dengan baik. 
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C. Lokasi  dan Tempat Penelitian 

Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Kecamatan Metro Selatan  dipilih sebagai 

lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas kesesuaian permasalahan 

kualitas pelayanan kesehatan  yang ada   di Puskesmas Rawat Inap Sumbersari 

Bantul Kecamatan Metro Selatan ada permasalahan yang perlu di kaji dan diteliti, 

sehingga hasilnya nanti dapat bermanfaat bagi pengguna Puskesmas Rawat Inap 

tersebut. Lebih lanjut yang akan menjadi situs dalam penelitian nantinya adalah : 

Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. 

D. Jenis  Data 

Ada dua jenis data dalam penelitian ini , yaitu  data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik dari 

informan maupun dari peristiwa atau kejadian. Sedangkan data sekunder merupakan 

hasil penggunaan sumber-sumber lain, langsung dan merupakan dokumen , ditinjau 

dari kebutuhan penelitian. 

Data primer diperoleh langsung dari tempat atau lokasi melalui teknik 

wawancara (interview) dan pengamatan langsung (observasi) dari objek yang diteliti, 

yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul Kecamatan 

Metro Selatan, sedangkan data sekunder, diperoleh dari laporan tertulis yang berupa 

data informasi tentang kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut. 
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E. Informan 

Menurut Arikunto (2005:243), menyebutkan : “Informan adalah orang yang 

memberikan keterangan”. Jadi informan adalah orang yang dijadikan nara sumber 

dalam penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi  atau  yang dianggap 

mengetahui tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun yang   

dijadikan informan adalah sebagai berikut :  
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Tabel 1 :  Daftar Informan 

 

NO 

 

NAMA 

 

MATERI WAWANCARA 

 

TANGGAL 

WAWANCARA 

1 Ayik Durohim, S.KM 

(Kepala Puskesmas) 

 

Pelayanan Puskesmas Rawat 

Inap Sumbersari Bantul, 

pelayanan tenaga 

perawat/medis, fasilitas 

Puskesmas. 

08 Mei 2015 

2 DwiAgustina,A.Md.Kep. 

(Tenaga Keperawatan) 

Pelayanan Puskesmas Rawat 

Inap Sumbersari Bantul, 

Pelayanan terhadap pasien,  

10 Mei 2015 

3 Suparti 

(Pasien yang pernah 

dirawat) 

Pelayanan tenaga 

perawat/medis, sarana dan 

prasarana Puskesmas Rawat 

Inap Sumbersari Bantul. 

24 April 2015 

4 Supandi 

(Pasien yang pernah 

dirawat) 

Pelayanan Puskesmas, 

pelayanan dokter/perawat, 

sarana/prasarana. 

25 April 2015 

5 Triana Komalasari 

(Pasien yang pernah 

dirawat) 

Pelayanan Puskesmas, 

Pelayanan dokter/perawat, 

fasilitas. 

30 April 2015 

6 Sukirno 

(Pasien  pernah dirawat) 

Pelayanan dokter/perawat, 

sarana fisik, fasilitas. 

12 Mei 2015 

7 

 

 

 

 

8 

Tumiran  

(Pengunjung Puskesmas 

Rawat Inap Sumbersari 

Bantul). 

 

Bu Poyo 

(Pengunjung Puskesmas 

Rawat Inap Sumbersari 

Bantul) 

 

Pelayanan, Sarana dan 

prasarana fisik Puskesmas 

Rawat Inap. 

 

 

Pelayanan dokter/perawat, 

sarana fisik. 

29 Mei 2015 

 

 

 

 

29 Mei 2015 

Sumber : Data Lapangan 2015. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka teknik 

yang digunakan adalah : 

a. Wawancara  

Wawancara  dilakukan baik secara terstruktur, maupun tidak 

terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara yang kemudian 

dipadukan dengan teknik observasi. Pertanyaan yang diberikan dapat 

dikembangkan apabila ada hal-hal yang dirasakan memerlukan informasi 

lebih lanjut dan mendalam. Alat yang digunakan dalam wawancara ini berupa 

alat-alat pencatatan lapangan. 

Data yang dikumpulkan dalam wawancara meliputi : (1) segenap 

kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan  kualitas pelayanan 

kesehatan; (2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat  kualitas 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul. 

 

b. Observasi 

Observasi adalah mendengar dan mengamati  perilaku sesorang 

selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta 

mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk 

digunakan kedalam tingkat penafsiran analisis. Dalam penelitian ini metode 

observasi digunakan untuk mengadakan pencatatan dan pengamatan  secara 
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langsung mengenai  kualitas pelayanan keesehatan di Puskesmas Rawat Inap 

Sumbersari Bantul. 

 

c. Dokumentasi 

Teknik yang digunakan untuk menghimpun berbagai informasi dari 

bahan-bahan dokumentasi berupa Buku-buku, Undang-Undang, Surat-surat 

Keputusan, peraturan-peraturan, foto-foto  yang berhubungan dengan 

kegiatan penelitian. 

G. Analisis data 

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan 

yang diperoleh dari hasil penelitian. Sebagaimana dikutip Singarimbun (1981:263), 

Sofyan Efendi dan Kris Manning mengatakan bahwa : “Analisis data adalah proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibicarakan dan 

diinterpretasikan. Sesudah data dikumpulkan, analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara yang 

dilakukan, catatan laporan serta dari hasil dokumen yang ada.  

Dalam penelitian ini teknis yang digunakan adalah model interaktif yang 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan setelah masa 

pengumpulan data, yaitu : 

1) Reduksi data, yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
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2) Penyajian data, yaitu berupa sekumpulan informasi tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan  melihat penyajian data dapat dipahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

3) Menarik kesimpulan/verifikasi, dilakukan secara longgar, tetap terbuka, 

tetapi dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh (Miles, 

1992:19). 

Selanjutnya Miles (1992:19) mengemukakan bahwa “ketiga hal utama, yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu 

yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam 

bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis”. 

Mengenai jalin-menjalin antara reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan/verifikasi dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 2. Komponen Analisa Data Model Interaktif 

Pengumpulan Data 

        Penyajian Data 

  Reduksi Data 

       Menarik kesimpulan/ 

        Verifikasi 

Sumber : Miles dan Huberman (1992: 20). 
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Gambar 2 di atas menunjukan bahwa setelah data yang berkaitan dengan 

fokus penelitian terkumpul, maka diadakan proses reduksi data untuk 

mengelompokan kembali data sesuai dengan fokus penelitian. Setelah reduksi data 

selesai maka data-data tersebut disajikan dalam bentuk tulisan secara rinci yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Langkah berikutnya adalah membuat kesimpulan 

dari bahasan yang telah disajikan dalam penyajian data. 

H. Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. (Moleong, 2007:324).  Ada empat kriteria yang digunakan yaitu : 

1. Kepercayaan (credibility) 

Penerapan kriteria ini menggantikan konsep validitas internal kualitatif, dan 

kriteria ini menggantikan konsep validitas internal kualitatif, dan kriteria ini 

berfungsi melaksanakan inkuiri atau pemeriksaan sehingga tingkat kepercayaan 

penemuanya dapat dicapai. Untuk memenuhi kriteria ini dilakukan triangulasi data 

dengan cara sedapat mungkin menggunakan data yang berasal dari multi sumber 

menyangkut fokus penelitian, melakukan member check yaitu dengan mengkaji 

ulang data-data yang diperoleh dari informan, serta memperkaya referensi melalui 

dokumentasi. 
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2. Keteralihan  (transferability) 

Untuk memenuhi kriteria ini maka peneliti berusaha untuk menyajikan hasil 

penelitian dengan memperkaya wacana ilmiah melalui suatu deskripsi secara 

terperinci. 

3. Kebergantungan (dependability) 

Agar memenuhi kriteria ini dikerjakan melalui cara audit trial. Cara ini 

diikuti dalam usaha menjamin kebenaran naturalistik. Audit trial dilakukan 

dilakukan oleh pembimbing karena pembimbinglah yang berkewajiban memeriksa 

kebenaran data dan proses penelitian serta penafsiranya. 

4. Kepastian (confirmability) 

Kriterium kepastian berasal dari konsep “objektivitas” yang dalam penelitian 

kualitatif bahwa sesuatu itu objektif tergantung pada persetujuan beberapa orang 

terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang. Untuk mewujudkan 

kepastian atas hasil penelitian ini maka peneliti mendiskusikan atau 

mengkonfirmasikan dengan beberapa orang lain, para informan yang lain maupun 

komisi pembimbing. 

 


