
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Penulis menjelaskan secara rinci pada bab Tinjauan Pustaka, tentang, teori, serta 

pustaka yang dipakai pada waktu penelitian serta kerangka pikir yang 

menjelaskan acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

Maka Pada bab III ini, penulis akan menjelaskan metode yang digunakan dalam 

penelitian. Metode yang dipilih sesuai dengan tujuan peneliti, yaitu untuk 

mengetahui implementasi kebijakan program JKN dalam peningkatan pelayanan 

kesehatan masyarakat. Pada bagian pertama akan dijelaskan tentang tipe dan jenis 

penelitian yang akan dipakai, bagian kedua akan menjelaskan fokus penelitian, 

bagian ketiga akan menjelaskan Jenis dan sumber data, bagian keempat akan 

menjelaskan Instrumen Penelitian, bagian kelima akan menjelaskan informan 

penelitian yang menjadi sumber informasi penelitian, bagian keenam akan 

menjelaskan tentang teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, 

observasi, dokumentasi, bagian ketujuh akan menjelaskan tentang teknik 

pengolahan data yang meliputi Editing, interpretasi data,  dan bagian terakhir 

menjelaskan teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. . 
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A. Tipe dan Jenis Penelitian\ 

 

Tipe Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Tipe Penelitian studi kasus 

dan lapangan (Case and Field Study) dengan menginterpretasikan data kualitatif. 

Menurut Mardalis (2008:26) Penelitian studi Kasus dan lapangan adalah 

penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan 

kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan 

dengan tujuan melakukan penyidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu 

untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu.  

 

Menurut Bungin (2011:65) analisis kualitatif berangkat dari pendekatan fenomena 

logisme yang sebenarnya lebih banyak alergi terhadap pendekatan positivisme  

yang dianggap terlalu kaku, hitam-putih, dan terlalu taat asas. Dengan demikian, 

pendekatan analisis kualitatif menggunakan pendekatan logika induktif, dimana 

silogisme dibangun berdasar pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan 

bermuara pada hal-hal umum sehingga dapat memahami sebuah fakta, bukan 

menjelaskan fakta tersebut 

 

Berdasarkan pendapat di atas, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini 

sangat tepat karena penelitian ini penelitian ini dipilih karena penelitian metode 

kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks, detail dan lengkap 

tentang fenomena-fenomena yang terjadi . metode studi kasus dan lapangan ini 

pada karakteristiknya meneliti masalah yang berkaitan dengan latar belakang, 

sehingga. Peneliti akan mengamati gejala dengan  terjun ke lapangan. 
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Sehingga dapat melakukan penyelidikan mendalam mengenai subjek tertentu dan 

bertujuan  memberi gambaran lengkap mengenai subjek tertentu untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dari program JKN  di  Kota Bandar Lampung 

 

B. Fokus Penelitian  

 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus 

penelitian . fokus  penelitian ini sebagai dasar dalam penentuan batasan masalah 

di penelitian kualitatif untuk dapat mengarahkan jalannya penelitian. Fokus 

penelitian ini mempunyai makna untuk seorang peneliti dapat memilah dan 

menyerdehanakan volume data yang masuk, sehingga tepat menentukan batas 

penelitian. Menurut Moleong (2005:92) penetapan fokus sebagai penelitian 

penting artinya dalam usaha menentukan batas penelitian 

 

Penelitian ini difokuskan pada tahapan Implementasi Kebijakan Program JKN 

berdasarkan PMK No. 28 tentang Pedoman Penyelenggara Program JKN, yaitu : 

1. Data Kepesertaan  

 Yaitu Implementasi Kebijakan Program JKN dalam Pendataan seluruh 

masyarakat kota Bandar Lampung, termasuk didalamnya mekanisme 

penetapan dan pemutakhiran data peserta PBI, dan menjelaskan prosedur 

pendaftaran JKN 

2. Bentuk Pelayanan Kesehatan 

 Bentuk Pelayanan Kesehatan yaitu Implementasi Kebijakan Program JKN 

dalam kegiatan pemberian akses pelayanan kesehatan yang mudah diberikan 
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secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan 

kendali biaya yang dilaksanakan secara berjenjang.  

3. Pendanaan 

Pendanaan yaitu Implementasi Kebijakan Program JKN dalam proses 

pengelolaan Iuran peserta, Pengelolaan Dana Kapitasi dan tatacara 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, juga pertanggungjawaban dana 

kapitasi untuk kelancaran pelayanan kesehatan 

4. Monitoring  

Monitoring yaitu Implementasi Kebijakan Program JKN dalam Monitoring 

penyelenggaraan pelayanan JKN, adalah proses pengumpulan data dan 

pengukuran kemajuan atas program JKN, dan memantau peruabahan yang 

fokus pada proses dan keluaran 

5. . Evaluasi 

Evaluasi yaitu Implementasi Kebijakan Program JKN dalam evaluasi adalah 

proses pengukuran kontribusi program terhadap tujuan dan menginvestigasi 

efektivitas program.  

 

Tahapan implementasi ini kemudian dianalisis menggunakan model implementasi 

Van Meter dan Van Horn, karena keenam variabelnya beroperasi secara stimulant 

dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintangi 

implementasi kebijakan. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat peran keenam faktor 

tersebut dalam implementasi kebijakan program JKN dalam pelayanan kesehatan 

masyarakat di kota Bandar Lampung. Enam variabel tersebut adalah : 
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1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan 

Indikatornya : 

a. Peraturan Pelaksana Program JKN 

b. Sasaran Program 

2. Sumber-sumber kebijakan 

a. Sumber Dana (Keuangan) 

b. SDM (Sumber Daya Manusia) 

c. Fasilitas  

3. Karakteristik atau sifat badan/instansi pelaksana 

a.Kontrol Pengawasa 

b.Karakteristik Organisasi Formal dan Non Formal 

4. Disposisi 

a. Kecenderungan Pemahaman Badan Pelaksana 

b. Respond an Sikap Implementator terhadap kebijakan Program JKN 

5. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan 

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik  

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Meurut Lexy J. Moleong (2004 : 86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi 

penelitian cara baik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori 

substantif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada 

di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya 

dan tenaga perlu juga untuk dijadikan pertimbangan penentuan lokasi penelitian  
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Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan cara yang sengaja 

(purposive) yaitu di BPJS Kesehatan Kota Bandar Lampung karena adanya media 

– media informasi yang menyatakan bahwa ada terselenggaranya program dari 

pemerintah tentang Sistem Jaminan Sosial, melalui program JKN untuk 

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dsar hidup yang layak dan mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 

Menurut Lofland dalam Moleong (2005 : 157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan 

melalui wawancara, yang dimana selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain – lain. sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun 

tempat yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian 

 

Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis, yaitu : 

1. Data Primer : 

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung 

dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut 

dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan 

wawancara.  

Informan – informan berasal dari unsur penyelenggara dan pelaksana 

program JKN. Data – data primer ini merupakan unit analisi utama dalam 

kegiatan analisis data 
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2. Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat 

dari sumber data primer berupa : 

1. Undang – undang RI Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan 

2. Undang – undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial masyarakat 

3. Undang – undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 Pelayanan 

Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 

6. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2014 pasal 4 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

7. Peraturan BPJS No 1 tahun 2014 tentang penyelenggaran jaminan 

Kesehatan 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 tentang Jaminan Kesehatan 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Menurut Bagong Suyanto (2005 : 59) instrumen penelitian adalah perangkat untuk 

menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam 

sebuah penelitian survei. Instrumen penelitian ilmu sosial umumnya berbentuk 

kuesioner dan pedoman pertanyaan (interview guide).   

 



34 
 

Pengumpulan data ini dibantu dengan menggunakan instrumen penelitian, antara 

lain sebagai berikut : 

1. Peneliti, yaitu dengan menggunakan seluruh alat panca indera yang ada. 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara seksama terhadap fenomenna 

yang terjadi di lokasi penelitian. Sebagaimana disampaikan Moleong, maka 

instrumen penelitian dari penelitian ini adalah manusia 

2. Perangkat penunjang lainnya dalam berlangsungnya penelitian seperti panduan 

wawancara, catatan, alat bantu rekam, kamera digital, buku, pena 

 

F. Informan Penelitian  

 

Menurut Arief Subyantoro dan FX. Suwarto (2007 :99) macam – macam dari 

sumber – sumber data/informasi itu ada tiga, yaitu responden, informan, dan 

purposive. Responden adalah sumber informasi yang dapat memberikan data 

tentang keadaan dirinya. Informan adalah sumber informasi yang dapat memberi 

data tentang keadaan orang lain, atau situasi lingkungannya. Kemudian purposive 

adalah sumber informasi yang kompeten, dalam hal data/informasi tertentu 

 

Adapun sumber informasi dari dalam penelitian ini diperoleh dari : 

NO JENIS NAMA PEKERJAAN KAPASITAS WAKTU 

1  

 

 

 

Utama 

Abu Bakar Kepala Bidang Manajemen 

kesehatan & pemberdayaan 

masyarakat  

Penyelenggara 

(DINKES) 

11-08-2015 

2 Leni S Staff Bidang Bina Pelayanan 

kesehatan masyarakat  

Penyelenggara 

(DINKES) 

11-08-2015 

3 Arlin Staff  Bidang Umum Pelaksana 

(BPJS Kes) 

13-08 2015 

4 Edi Samsuri Kepala Unit Manajaemen 

Akses Primer  

Pelaksana 

(BPJS Kes) 

13-08-2015 

5  

Sekun-

der 

Titi Rahayu Ibu Rumah Tangga Masyarakat 16-08-2015 

6 Fahri S Pegawai Swasta Masyakat 16-08-2015 

7 Yoshika K Dokter Umum Tenaga Medis 22-10-2015 
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8 Wilson M Dokter Umum Tenaga Medis 22-10-2015 

9 Marlina Dokter Gigi Tenaga Medis 22-10-2015 

 

G. Tekhnik pengumpulan Data 

 

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Wawancara mendalam 

Baswori dan Suwandi (2008:127) mengartikan wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara, sebagai 

pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu. Maksud diadakannya wawancara, seperti 

ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985 :266) dalam Baswori dan Suwandi 

(2008 :127) antara lain : mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, dan perasaan, motivasi, dan tuntutan dan kepedulian, 

merekonstruksi, kebulatan – kebulatan harapan pada masa yang akan 

mendatang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang 

lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, 

mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti 

sebagai pengecekan anggota. 

 

Kegiatan wawancara dilakukan di beberapa tempat yang ditentukan oleh 

informan. Wawancara dengan pihak pelaksana dilakukan di BPJS Kota 

Bandar Lampung. Wawancara dengan pihak penyelenggara dilakukan di 

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Sebelum melakukan wawancara, 
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peneliti terlebih dahulu memberitahukan kepada subyek akan maksud dan 

tujuan dari wawancara dan menggunakan pertanyaan bebas sesuai dengan 

tema wawancara yang ditetapkan, dengan teknik wawancara,seperti ini 

peneliti bebas mendapatkan jawaban yang berbeda dan berdasarkan analisis 

masing – masing subyek, sehingga data yang dihasilkan menjadi beragam 

2. Observasi  

Observasi menurut Ngalim purwanto (1985)  dalam Baswori dan Suwandi 

(2008 : 94) ialah suatu metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung Dari pengertian diatas, 

dapat dipahami bahwa observasi merupakan salah satu metode pengumpulan 

data dimana peneliti melihat dan mengamati secara visual, sehingga validitas 

data sangat tergantung pada kemampuan observer.  

 

Beberapa hal yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu keadaan tempat 

sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan di kota Bandar Lampung.mengamati 

fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, mengamati upaya – upaya dalam 

pelaksanaan program JKN, kegiatan – kegiatan yang sedang berlangsung saat 

penelitian, tindakan – tindakan, serta waktu berlangsungnya peristiwa 

 

Penulis juga melakukan observasi terhadap pelaksanaan koordinasi dan 

komunikasi serta penyampaian badan instansi terkait, yaitu pihak BPJS, 

Dinas Kesehatan, dan masyarakat kota Bandar Lampung   
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3. Dokumentasi 

Baswori dan Suwandi (2008 : 158) metode ini merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan – catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya 

mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, 

pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk, dan sebagainya. Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan 

dokumen.  

 

Penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak 

digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang 

diperoleh melalui observasi dan dan wawancara. Penyusunan form pencatatan 

dokumen perlu dilakukan, supaya data dari sesuatu sumber/dokumen bisa 

dikumpulkan secara terseleksi sesuai dengan keperluan penelitian 

bersangkutan.  

 

Guba dan Lincoln (1981 : 228) dalam Baswori dan Suwandi (2008 : 159)  

mendefinsikan dokumen dan record adalah sebagai berikut : record adalah 

setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan 

akunting, dan dokumen ialah setiap bahan tertulis, ataupun film, lain dari 

record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan  penyidik 
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Dalam penelitian ini, dokumen – dokumen yang digunakan yaitu : 

1. Undang – undang RI Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan 

2. Undang – undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN 

3. Undang – undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan 

Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 

6. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2014 pasal 4 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

7. Peraturan BPJS No 1 tahun 2014 tentang penyelenggaran jaminan Kesehatan 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 tentang Jaminan Kesehatan 

9. Peraturan BPJS No 1 tahun 2014 tentang penyelenggaran jaminan Kesehatan 

10. Laporan kegiatan yang berhubungan dengan program JKN  

11. Buku – buku referensi 

12. Website 

13. Surat kabar 

 

H. Tekhnik Pengolahan Data 

 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang 

disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Teknik 

pengumpulan data terdiri dari : 
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1. Editing :  

Menurut Bagong Suyanto (2005 : 93) Editing adalah proses pemeriksaan dan 

meneliti kembali data tersebut, yang pada umumnya dilakukan terhadap 

jawaban yang ada dalam kuisioner. Sedangkang Sarantakos dalam Bagong 

Suyanto (2005 : 93)  mengemukakan bahwa editing atau pemeriksaan data ini 

sangat penting agar informasi yang tampak pada kuisioner jelas, terang, atau 

bisa dibaca, relevan, dan tepat. 

 

Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan 

disesuaikan pada pertanyaan – pertanyaan pada fokus pedoman wawancara 

dan memilah serta menentukan data – data yang diperlukan untuk penulisan. 

Mengolah kegiatan obsevasi yaitu peneliti mengumpulkan data – data yang 

menarik hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik 

 

2. Interpretasi data 

Pada tahapan ini, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi 

maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan 

sebagai hasil penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi 

(1989)  dalam Bagong Suyanto (2005 : 105) Interpretasi dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu pertama, interpretasi secara terbatas, dimana peneliti 

hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam 

penelitiannya, interpretasi demikian ini merupakan pengertian sempit, tetapi 

yang paling sering dilakukan.  
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Interpretasi yang demikian ini dilakukan peneliti secara bersamaan pada saat 

analisis data dilakukan. Kedua peneliti berusaha mencari pengertian yang 

lebih luas tentang hasil yang diperoleh dari analisis. Interpretasi demikian 

dilakukan dengan membandingkan hasil analisisnya dengan kesimpulan 

peneliti lain, serta menghubungkan interpretasi tersebut dengan teori. 

Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data – data 

yang diperoleh dari cerita – cerita bersifat rahasia. Peneliti memilih kata 

terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak 

pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran 

penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian 

 

I. Teknik Analisis Data 

 

Analisis dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan. Proses tersebut dijabarkan menurut Matthew B.Miles dan A Michael 

Huberman (1992: 16 – 17) yaitu sebagai berikut : 

1. Reduksi data,yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini, peneliti 

melakukan reduksi data terhadap wawancara dengan informan yang 

berkompeten dan memiliki kapasitas dan memahami tentang program JKN 

dalam pelayanan kesehatan masyarakat di kota Bandar Lampung. 

2. Penyajian data (display data)  

Adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data – data yang 
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ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing – masing. Di dalam 

penelitian  ini, data – data yang dianggap penting dicantumkan sebagian pada 

hasil penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang ditentukan 

sehingga dalam penyajian data memperoleh kesesuain yang relevan dan dapat 

diterima dengan logika,  

 

kemudian dalam penyajian data, peneliti juga mengacu pada panduan 

penulisan karya ilmiah dengan memperhatikan ejaan bahasa yang 

disempurnakan dan reduksional penulisan, sehingga mempermudah pembaca 

memahami penyajian data dan tidak menimbulkan  

tafsiran yang berbeda-beda 

3. Penarikan kesimpulan serta verifikasi 

Teknik analisis data dalam penelitian ini, dilakukan setelah data-data  peroleh 

melalui teknik wawancara mendalam dan observasi. Kemudian  data-

data tersebut, di analisis secara saling berhubungan untuk  mendapatkan 

dugaan sementara, yang dipakai dasar untuk mengumpulkan  data 

berikutnya, lalu dikonfirmasikan dengan informan 


