
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah 

yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
49

 

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, 

peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan standar 

keselamatan pasien (patient safety). 

 

B. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian 

hukum deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku 

di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi di masyarakat.
50

 Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan secara 

lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai penerapan keselamatan pasien 

(patient safety) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek 

(RSUD.AM) yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait. 
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C. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesain masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
51

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif 

terapan. Pendekatan hukum normatif terapan merupakan pelaksanaan atau 

implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan 

yang telah ditentukan.
52

 Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan standar 

keselamatan pasien (patient safety), penerapan standar keselamatan pasien 

(patient safety) di RSUD.AM, dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap 

hal yang membahayakan keselamatan pasien (patient safety). 

 

D. Data dan Sumber Data 

 

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang 

diperoleh dengan cara menelusuri dan mempelajari literatur, dokumen dan 

peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan keselamatan pasien 

(patient safety), yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan hukum primer, meliputi: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

d. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 
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e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 

f. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi Lampung No. 420/7057/5.3/XI/2011 tentang 

Pembentukan Tim Keselamatan Pasien (Patient Safety) Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

2. Bahan hukum sekunder, meliputi: 

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti 

buku-buku atau literatur dan bahan hukum sekunder lainnya yang ada 

hubungannya dengan keselamatan pasien (patient safety). 

3. Bahan hukum tersier, meliputi: 

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang sifatnya 

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

berupa wawancara, kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan internet. 

 

E. Metode Pengumpulan Data. 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, 

mengutip buku-buku, literatur, perundang-undangan serta mengklasifikasi 

data yang berkaitan dengan keselamatan pasien (patient safety). 

2. Studi dokumen, yaitu dilakukan dengan cara membaca, meneliti dan 

mempelajari serta menelaah dokumen yang ada. 

3. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan sifatnya sebagai pendukung data 

sekunder dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak RSUD.AM. 
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F. Metode Pengolahan Data 

 

Data yang telah terkumpul akan dilakukan pengolahan data untuk kemudian 

diambil kesimpulan yang melalui tahap-tahap sebagai berikut:
53

 

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih 

terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan. 

2. Penandaan data (coding), yaitu memberi catatan atau data yang menyatakan 

jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen). 

3. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

4. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu melakukan penyusunan dan 

penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga 

memudahkan pembahasan. 

 

G. Analisis Data 

 

Hasil dari pengolahan data harus dilakukan analisis data. Untuk itu, analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

yaitu analisis dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat 

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga 

mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 
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