
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana implementasi standar pelayanan publik bidang 

kesehatan di Puskesmas Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Kota 

Bandar Lampung. 

 

“Pengertian penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam 

Basrowi Sudikin menyatakan bahwa salah satu prosedur penelitian yang 

dihasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-

orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali 

subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-

sehari”. Miles dan Huberman (1994:6) 

 

 

Menurut Strauss and Corbin, (1997:21-22) dalam Basrowi Sudikin penelitian 

kualitatif jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak 

dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan 

cara kualifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti 

kehidupan sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi pergerakan-

pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. 
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Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah 

satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

tentang kenyataan melalui berfikir induktif. 

 

 

B. Fokus Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian kualitatif sangat penting adanya fokus 

penelitian karena fokus penelitian akan membatasi ruang lingkup penelitian 

yang akan dilakukan  dan memegang peranan yang sangat penting dalam 

memandu serta menjalankan suatu penelitian. Pada penelitian ini fokus 

penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi standar 

pelayanan publik bidang kesehatan di Puskesmas Kupang Kota Kecamatan 

Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung yang dapat dilihat dari adanya 

implementasi standar pelayanan publik bidang kesehatan yang mengacu pada 

keputusan Menpan No.63/Kep/M.PAN/7/2003 di Puskesmas Kupang Kota 

Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, adapun indikatornya 

yaitu:  

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan 

diselenggarakan.  

2. Kejelasan dan kepastian.  

3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum. 

4. Keterbukaan, dalam arti prosedur atau tata cara, persyaratan, satuan 

kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum. 

5. Efisien dan ekonomis. 
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6. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan 

umum diusahakan. 

7. Ketepatan waktu dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat 

diselesaikan. 

 

 

C. Penentuan Informan 

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih 

kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah individu atau perorangan. Untuk memperoleh informasi 

yang diharapkan peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan 

diminta informasinya. 

 

Adapun cara untuk menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu 

dengan mengunjungi puskesmas yang diteliti dengan meminta informasi dari 

aparatur pemerintah sebagai pelaku pelayanan dan masyarakat yang ada 

dilingkungan tempat penelitian sebagai pasien tetap pada puskesmas yang 

diteliti selaku penerima pelayanan. Adapun informan nya adalah: 

1. Dr.Agustina Hadjar jabatan sebagai dokter umum serta merangkap sebagai  

Kepala Puskesmas Kupang Kota Teluk Betung Utara Kota Bandar  

Lampung. 

2. Dr.Astriana jabatan sebagai dokter umum. 

3. Lilis Fatmawati jabatan sebagai staff bagian tata usaha (TU). 

4. Zubaidah jabatan sebagai perawat gigi. 

5. Eliyati jabatan sebagai bidan pelaksana serta merangkap sebagai sekretaris  
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Puskesmas Kupang Kota Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. 

6. Fika jabatan ibu rumah tangga sebagai informan masyarakat. 

7. Mariyam jabatan buruh harian lepas sebagai informan masyarakat. 

8. Didi Rahmadi jabatan honor SatPol-PP Provinsi Lampung sebagai 

informan masyarakat. 

9. Dina jabatan pegawai chandra supermarket sebagai informan masyarakat. 

10. Yanti jabatan PNS Kota Bandar Lampung sebagai informan masyarakat. 

11. Ijah jabatan ibu rumah tangga sebagai informan masyarakat. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

 Yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan 

langsung dengan para informan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

 

2. Observasi 

Yaitu suatu cara mendapatkan data dengan meneliti secara langsung dari 

objek penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan perilaku 

aparatur puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

 

 

E. Teknik Pengolahan Data  

Setelah diperoleh dari lapangan maka data tersebut diolah melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut : 
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1. Editing 

Menurut Agus Purwanto (2007:97) Pada tahap ini yang dilakukan adalah 

memeriksa daftar pertanyaan yang telah diisi oleh informan setiap lembar 

istrumen yang sudah diisi adalah dokumen tentang data setiap informan 

pada sample penelitian. Dengan cara meneliti kembali data yang telah 

diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi maupun dokumentasi. 

Tahap editing yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

menyajikan hasil wawancara mengenai bagaimana implementasi standar 

pelayanan minimal di Puskesmas Kupang Kota terhadap standar pelayanan 

publik sesuai dengan keputusan MENPAN No.63/Kep/M.PAN/7/2003 

yakni berupa kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan dapat dimengerti 

oleh pembaca. 

 

2. Intepretasi Data 

Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang 

lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. 

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil 

penelitian secara relevan dan informasi yang akurat yang diperoleh di 

lapangan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. 
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Proses analisis kualitatif menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman 

(1992:12-19), akan melalui proses sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data yang 

dilakukan peneliti adalah analisa yang menajam, menggolonggkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dalam implementasi standar 

pelayanan minimal Puskesmas Kupang Kota dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data 

terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai akhir laporan lengkap 

tersusun. 

 

2. Penyajian Data (Display Data)  

Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang lebih 

utama bagi analisis kualitas yang valid. Untuk melihat gambaran 

keseluruhan dari peneliti ini maka akan diusahakan membuat matrik 

jaringan dan bagan atau dimungkinkan dalam interpretatif  yang baik 

sehingga dapat menyajikan data secara lebih baik. 
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3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)  

Peneliti berupaya mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi dan alur sebab akibat serta 

proposisi. Kesimpulan diverifikasi selama berlangsung dan makna-makna 

yang muncul dari data yang mengandung kebenaran, kekokohan dan 

kecocokan yang merupakan validitasnya sehingga akan diperoleh 

kesimpulan yang jelas kebenarandan kegunaannya. 


