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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Tipe Penelitian 

Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dari program Posyandu Plus yang 

dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus dalam rangka peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat. Sehingga penelitian ini tergolong pada tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2006:5) jenis 

penelitian ini berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian sesuai 

dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian 

yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu, data-data yang 

dikumpulkan di lapangan adalah data yang berbetuk kata dan perilaku, 

kalimat, skema, gambar dengan latar belakang alamiah, dan manusia sebagai 

instrumennya.  
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian tidak ditulis dengan format yang baku dalam artian dapat 

mengalami perubahan selama proses penelitian berlangsung. Namun tetap saja 

fokus penelitian diperlukan pada awal penelitian untuk dijadikan sebagai 

bahan acuan, berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini difokuskan pada: 

1. Standar pengukuran efektivitas pelayanan dalam penelitian ini 

menggunakan standar pengukuran jangka pendek (dalam hal ini dilihat 

dengan SPM) yang meliputi: 

a. Produktivitas (productiveness) yaitu kemampuan serta sikap kader 

Posyandu dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. 

b. Efisiensi (efficiency) yaitu peningkatan pelayanan yang diberikan 

kader Posyandu kepada pasien agar tercipta masyarakat sehat secara 

maksimal. 

c. Kepuasan (satisfaction) yaitu kepuasan masyarakat sebagai pasien 

penerima pelayanan. 

2. Faktor-faktor penghambat pelayanan program Posyandu Plus yang diukur 

dengan beberapa indikator: 

a. Kendala yang berasal dari dalam Dinas Kesehatan dan Posyandu yang 

ada di Kabupaten Tanggamus. 

b. Kendala yang disebabkan oleh masyarakat di Kabupaten Tanggamus. 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten 

Tanggamus, Posyandu Mawar di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota 

Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan Posyandu Brotowali di Desa Way 

Ilahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Alasan yang 

menjadi dasar dalam pemilihan lokasi penelitian tersebut karena posyandu 

Mawar merupakan Posyandu yang letaknya dekat dengan pusat Pemerintahan 

Kabupaten Tanggamus, sedangkan Posyandu Brotowali menjadi sampel 

Posyandu yang letaknya jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Tanggamus. 

sehingga pelayanan yang baik bukan hanya dilihat dari posyandu kepada 

masyarakat tetapi juga perhatian Dinas Kesehatan terhadar keseluruhan 

posyandu yang ada di Kabupaten Tanggamus. selain itu, Kabupaten 

Tanggamus adalah satu-satunya Kabupaten di Lampung yang menerapkan 

Program Posyandu Plus yang tidak hanya berlaku untuk pengobatan ibu dan 

bayi, tetapi juga pengobatan dasar untuk masyarakat secara umum sehingga 

memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Sehingga 

berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian di 

Kabupaten Tanggamus.  
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D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data pada peneitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. 

Selebihnya hanya tambahan berupa dokumen dll. Data adalah bahan 

keterangan dalam suatu objek penelitian yang diperoleh. Sedangkan jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari 

lapangan. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam melalui tatap 

muka antara peneliti dan informan. Cara yang digunakan adalah purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu, diantaranya adalah mengetahui informasi yang diharapkan oleh 

peneliti dan memudahkan peneliti memasuki situasi sosial yang diteliti.  

Adapun wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang memiliki 

data yang berkaitan dengan proses penerapan implementasi Program 

Posyandu Plus di Kabupaten Tanggamus diantaranya: 

1. Ibu NS. Mariyani, S.Kep. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 

2. Ibu Tri Mulatsih, S.Kep. Staf bagian Evaluasi dan Informasi Kesehatan, 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. 

3. Ibu Tri Maheri Jayanti, Amd.Keb selaku Bidan Desa di Posyandu Mawar 

Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten 

Tanggamus. 
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4. Ibu Riska Umi Susanti, Amd.Keb selaku Bidan Desa di Posyandu 

Brotowali  Desa Way Ilahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten 

Tanggamus. 

5. Ibu Saidah selaku kader di Posyandu Brotowali desa Way Ilahan, 

Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. 

6. Ibu Sukmi sebagai kader Posyandu di Posyandu Brotowali, desa Way 

Ilahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. 

7. Sudarni sebagai kader Posyandu di Posyandu Mawar, desa Kampung 

Baru, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. 

8. Ibu Masiyah selaku masyarakat pengguna Posyandu Plus, Desa Kampung 

Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. 

9. Ibu Lina selaku masyarakat pengguna Posyandu Plus, Desa Kampung 

Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. 

10. Ibu Umiyati selaku masyarakat pengguna Posyandu Plus, Desa Way 

Ilahan, Kecamatan Kota Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. 

11. Bapak Agus selaku masyarakat pengguna Posyandu Plus, Desa Way 

Ilahan, Kecamatan Kota Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. 

12. Bapak Mursalin selaku masyarakat pengguna Posyandu Plus, Desa 

Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. 
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b.  Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk 

melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dapat 

berupa naskah, dokumen resmi, dan sebagainya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berupa surat-surat 

keputusan, data statistik, catatan-catatan, arsip-arsip, laporan kegitan, foto-

foto dilapangan, laporan kegiatan yang berkaitan dengan Evektivitas 

Pelayanan Posyandu Plus di Kabupaten Tanggamus. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Memasuki lokasi penelitian 

Terlebih dahulu peneliti melapor dan memperkenalkan diri kepada Dinas 

Kesehatan dan dua lokasi Posyandu yang telah dipilih sebelumnya di 

Kabupaten Tanggamus. Dengan membawa surat izin formal penelitian dari 

pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. Kemudian Peneliti mengutarakan maksud dan tujuan penelitian 

untuk menciptakan kepercayaan kepada masing-masing pihak, kemudian 

menentukan waktu bertemu dalam hal wawancara. 

2. Ketika berada di lokasi penelitian (getting along) 

Selanjutnya peneliti berusaha melakukan interaksi secara pribadi yang 

akrab dengan subjek penelitian, mencari informasi dari berbagai sumber 
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data yang lengkap dan berusaha menangkap makna inti dari berbagai 

informasi yang diterima sebagai fenomena yang diamati.  

3. Pengumpulan Data (Loging Data) 

Peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan 

berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan 

untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara mendalam (indepht interviev) 

Menurut Moleong (2006:186) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara yaitu mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai 

sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan pelayanan Program Posyandu Plus, kegiatan yang 

dilakukan Pemerintah Daerah, yaitu disini Dinas Kesehatan selaku lembaga 

yang mengurusi tentang pelaksanaan kebijakan dari Bupati Tanggamus 

serta memantau dan memberi arahan pada Posyandu-posyandu di 

Kabupaten Tanggamus. 
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Tabel 2 

Data Pelaksanaan Wawancara Pada Informan Penelitian : 

 
No Nama Jabatan Waktu 

1 NS. Mariyani, S.Kep Kepala Seksi Pelayanan 

Kesehatan Dasar  

26 April 2013 

29April 2013 

2 Tri Mulatsih, S.Kep Staf bagian Evaluasi dan 

Informasi Kesehatan 

26April 2013 

3 Tri Maheri Jayanti, Amd.Keb  Bidan Desa di Posyandu 

Mawar Desa Kampung Baru, 

Kecamatan Kota Agung 

Timur, Kabupaten 

Tanggamus. 

28 April 2013 

8 Mei 2013 

4 Riska Umi Susanti, Amd.Keb Bidan Desa di Posyandu 

Brotowali  Desa Way Ilahan, 

Kecamatan Pulau Panggung, 

Kabupaten Tanggamus. 

27 April 2013 

5 Mei 2013 

5 Saidah kader di Posyandu Brotowali 

desa Way Ilahan, Kecamatan 

Pulau Panggung. 

27 April 2013 

6 Sukmi kader Posyandu di Posyandu 

Brotowali, desa Way Ilahan, 

Kecamatan Pulau Panggung. 

27 April 2013 

7 Sudarni kader Posyandu di Posyandu 

Mawar, desa Kampung Baru, 

Kecamatan Kota Agung 

Timur. 

28 April 2013 

8 Masiyah masyarakat pengguna 

Posyandu Plus, Desa 

Kampung Baru, Kecamatan 

Kota Agung Timur, 

Kabupaten Tanggamus. 

28 April 2013 

9 Lina masyarakat pengguna 

Posyandu Plus, Desa 

Kampung Baru, Kecamatan 

Kota Agung Timur, 

Kabupaten Tanggamus. 

28 April 2013 

10 Umiyati masyarakat pengguna 

Posyandu Plus, Desa Way 

Ilahan, Kecamatan  Pulau 

Panggung, Kabupaten 

Tanggamus. 

287April 2013 

11 Agus masyarakat pengguna 

Posyandu Plus, Desa Way 

Ilahan, Kecamatan Pulau 

Panggung, Kabupaten 

Tanggamus. 

27 April 2013 

12 Mursalin masyarakat pengguna 

Posyandu Plus, Desa 

Kampung Baru, Kecamatan 

Kota Agung Timur, 

Kabupaten Tanggamus. 

28 pril 2013 
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b. Observasi 

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

primer yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian. Menurut Nasution (1998) (dalam Sugiyono, 

2009:226) bahwa observasi sebagai dasar bagi semua ilmu pengetahuan. 

Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, 

peneliti mengamati Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dan melihat 

langsung pelayanan yang diberikan Posyandu kepada masyarakat. 

Tabel 3 Daftar kegiatan Observasi 

No Objek Pengamatan Waktu 

Pengamatan  

1. Posyandu Brotowali di Desa Way Ilahan, Kecamatan Pulau 

Panggung, Kabupaten Tanggamus sebagai tempat 

dilaksanakannya Program Posyandu Plus 

27  April 2013 

5 April 2013 

2. Posyandu Mawar di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota 

Agung Timur, Kabupaten Tanggamus sebagai tempat 

dilaksanakannya Program Posyandu Plus 

28 April 2013 

8 April 2013 

 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas 

mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk 

mengecek kesesuaian data dan merupakan bahan utama dalam penelitian. 
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Dokumen ini dapat berupa data-data penting termasuk gambar atau foto 

yang berkaitan dengan Efektivitas Pelayanan Program Posyandu Plus. 

Tabel 4 Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan Dengan Penelitian 

 
No Dokumen-dokumen Substansi 

1. Gambaran umum Posyandu Mawar dan 

Posyandu Brotowali Kabupaten 

Tanggamus 

Menggambarkan secara keseluruhan 

mengenai Posyandu Mawar di Desa 

Kampung Baru dan Posyandu Brotowali 

di Desa Way Ilahan 

2. Data kunjungan masyarakat Posyandu 

Mawar dan Posyandu Brotowali 

Kabupaten Tanggamus 

Memberikan informasi mengenai 

banyaknya masyarakat yang berkunjung 

ke Posyandu. 

3. Undang-undang praktek kedokteran 

Nomor 29 Tahun 2004  bahwa dalam 

kondisi tidak ada tenaga medis dan 

darurat, maka perawat dan bidan dapat 

memberikan pertolongan medis 

Memberikan informasi dan keterangan 

secara yuridis mengenai pertolongan 

medis bagi bidan dan perawat. 

4. Undang -undang Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

kesehatan. 

Memberikan informasi dan keterangan 

secara yuridis mengenai  kesehatan di 

Indonesia. 

5. Peraturan Bupati Tanggamus No. 6 

Tahun 2008 tentang pelayanan 

kesehatan gratis di sarana pelayanan 

kesehatan. 

Memberikan informasi dan keterangan 

secara yuridis mengenai  pelayanan 

kesehatan gratis. 

6. KEP-25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 

Februari 2004 

Memberikan  informasi maupun petunjuk 

pedoman penyusunan indeks kepuasan 

masyarakat unit pelayanan instansi 

pemerintah, bahwa untuk menilai 

kepuasan masyarakat meliputi 14 

indikator 

7. Kepmenkes Nomor 

828/Menkes/SK/IX/2008 

Memberikan informasi tentang standar 

pelayanan minimum bidang kesehatan  

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa 

kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara menjelaskan dalam bentuk kalimat 

logis. Bogdan dalam Sugiyono (2009:244) menyatakan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan  menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 
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hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Kemudian 

Patton dalam Moleong (2006:287) menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mengatur ukuran data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan 

satu untaian dasar. Kemudian analisa data dilakukan secara bersama dengan jalan 

penelitian, analisa data akan dilakukan melalui tiga kegiatan analisa data: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data mencakup kegiatan mengikhtiarkan pengumpulan data 

selengkap mungkin, memilah-milahnya kedalam suatu konsep tertentu, 

kategori tertentu, atau tema tertentu. Reduksi data merupakan suatu analisa 

yang menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya 

dapat ditarik. 

Pada penelitian kali ini peneliti melakukan pereduksian data seperti ketika 

penulis melakukan interviev dengan informan, banyak informasi yang 

diperoleh yang tidak berkaitan dengan proses penelitian seperti ketika 

informan menceritakan masa-masa ketika mereka menjadi mahasiswa, dalam 

reduksi data, hasil wawancara yang tidak mengena dengan fokus penelitian 

seperti tersebut dibuang, untuk selanjutnya data diklasifikasikan. 
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2. Penyajian data(Data Display) 

Alur kedua dari kegiatan analisa atau penelitian adalah penyajian data, 

penyajian sering digunakan pada analisa data kualitatif adalah bentuk teks 

naratif (peristiwa-peristiwa ditampilkan dengan cara berurutan). Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara mendalam dikumpulkan untuk diambil 

kesimpulan-kesimpulan sehingga bisa disajikan dalam bentuk teks deskriptif. 

3. Menarik kesimpulan(Conclusion Drawing) 

Kegiatan analisa ketiga menarik kesimpulan dari verifikasi. Setelah proses 

pengumpulan, dan penyajian data dilakukan, langkah selanjutnya yaitu 

menarik kesimpulan dan verifikasi data, yang dimaksud verifikasi dalam 

kegiatan ini yaitu kegiatan peninjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. 

Dengan kata lain menguji ulang kebenaran-kebenaran data yang ada (uji 

validitas). Hasil wawancara dari informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai 

dengan masalah dan tujuan peneliti. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

Menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa 

persyaratan sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2006:324) yang dalam 

pemeriksaan data menggunakan empat kriteria: 

1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

Penerapan derajat kepercayaan  pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inquiri 
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sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan 

mempertunjukkan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh 

peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria ini menggunakan 

teknik pemeriksaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan dengan 

pihak-pihak yang terlibat, memperbanyak referensi dan juga menganalisis 

kasus negatif sebagai pembanding. Apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya antara 

lain: 

a) Triangulasi  

Denzim dalam Moleong (2006:330) mengatakan triangulasi data berarti 

menggunakan data dari sumber, metode penyidik dan teori. Triangulasi 

digunakan, karena merupakan cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan-kenyataan yang ada dalam 

konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai 

kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Untuk memeriksa 

keabsahan data, peneliti melakukan wawancara lebih dari satu pihak 

informan yang berasal dari unsur-unsur yang berbeda  

Sugiyono (2009:241) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data  yang bersifat menggabungkan  

dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Bila peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya 

peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data 
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yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 

data dan berbagai sumber data. 

b) Perpanjangan Waktu Pengamatan 

Perpanjangan waktu pengamatan dilakukan guna meningkatkan 

kepercayaan. Dengan perpanjangan pengamatan seperti ini peneliti 

kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lain dengan 

sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan 

perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan 

narasumber akan semakin akrab (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, 

saling mempercayai) sehingga tidak ada hal yang disembunyikan lagi. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan karena 

data yang diperoleh oleh peneliti pada saat penelitian terjun ke lapangan 

dirasa kurang mendukung untuk menjawab masalah yang ada sehingga 

peneliti memutuskan untuk memperpanjang pengamatan yang dilakukan 

di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Posyandu Brotowali dan 

Posyandu Mawar Kabupaten Tanggamus. 

2. Keteralihan (Transferability) 

Keteralihan sebagai persoalan empiris tergantung pada kesamaan antara 

konteks pengirim dan penerima peneliti. Untuk melakukan keteralihan 

tersebut maka peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang 

kesamaan konteks, peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data 

deskriptif secukupnya. 
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3. Ketergantungan (Depenability) 

Merupakan substitusi istilah reabilitas dalam penelitian nonkualitatif. pada 

acara nonkualitataif, reabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi 

studi. Kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama maka dapat 

dikatakan reabilitasnya tercapai. Dalam penelitian kualitatif, konsep 

kebergantungan lebih luas dari reabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh 

peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segalanya, yaitu 

yang ada pada reabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor yang terkait. Untuk 

mengetahui, mengecek hasil penelitian benar atau salah, peneliti 

mendiskusikannya dengan dosen pembimbing secara bertahap mengenai 

konsep yang dihasilkan dilapangan setelah penelitian ini dianggap benar baru 

diadakan terbuka dengan mengundang teman-teman mahasiswa, pembimbing 

dan dosen pembahas. 

4. Kepastian (Confirmability) 

Kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Pemastian 

objektifitas atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap 

pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika sesuatu itu objektif  

berarti dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. Pada penelitian ini 

ditekankan pada data kepastian melalui suatu audit kepastian. 


