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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era modern ini, kesehatan merupakan suatu hal penting yang tidak 

terpisahkan dengan kehidupan masyarakat. Sehingga secara tidak langsung hal ini 

memacu kepedulian pemerintah dan masyarakat akan pentingnya kesehatan. Oleh 

karena itu hal-hal yang menyangkut pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan 

diantaranya melalui sarana-sarana kesehatan baik dalam hal kualitas maupun 

kuantitasnya. Puskesmas merupakan salah satu sarana kesehatan yang disponsori 

oleh pemerintah, dimana jumlahnya yang banyak telah menjangkau seluruh 

nusantara sehingga dapat dinikmati seluruh bangsa Indonesia. 

Pada prinsipnya pemerintahan yang baik dapat dilihat dari efektifitas fungsi-

fungsi pemerintahan itu sendiri. Salah satunya adalah pelayanan publik yang 

dilakukan oleh Pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak 

asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya 

alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang 

merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring 
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dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang 

peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan 

kewajiban setiap warga negara.  

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang 

memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan 

menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga 

negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan 

yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Sesuai dengan amanat 

pada Undang-undang tentang Kesehatan, “Pemerintah bertanggung jawab 

merencanakan, mengatur, menyelenggarakan membina, dan mengawasi 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”.1 

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten 

atau Kota yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan di 

suatu daerah. Di dalam menjalankan peranan sebagai Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota (UPTD), Puskesmas berperan penting 

dalam penyelenggaraan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kota dan merupakan Unit Pelaksana Tingkat Pertama serta ujung 

tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.2 

                                                        
1  UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 14 Tentang  Kesehatan. 
2 Keputusan Mentri Kesehatan  No.128 Tahun 2004. 
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Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh 

bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesehatan, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 

Hal ini dapat terwujud apabila pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat 

merata dengan efektifitas pelayanan yang didukung oleh sarana dan prasarana 

yang memadai. 

Pelayanan Kesehatan merupakan upaya yang diselenggarakan sendiri atau 

secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 

perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan 

adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif 

(memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif 

(penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, 

kelompok atau masyarakat, lingkungan.  

Standar Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu 

untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis 

pelayanan, indikator dan nilai. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar 

pelayanan minimal yang harus didapatkan oleh masyarakat dan menjadi program 

yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan pelaksanaanya diwajibkan kepada 

Pemerintah Daerah sesuai dengan sumber daya dan kemampuan daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan di Kabupaten atau Kota berdasarkan jenis pelayanan kesehatan 
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beserta indikator kinerja maka jenis pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh 

Kabupaten atau Kota ada 4 (empat) jenis yaitu pelayanan kesehatan dasar 

(primer), pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan 

penanggulangan kejadian luar biasa, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat.3 

Kabupaten Alor adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Penduduk di kabupaten Alor berjumlah sekitar 196.179 jiwa dengan jumlah 

populasi laki-laki 95.815 jiwa dan perempuan 100.364 jiwa, sedangkan luasnya 

wilayah kabupaten alor adalah 2.864,64 km². Kabupaten Alor  terdiri dari 3 pulau 

besar dan enam pulau kecil yang saat ini ada penghuninya, yang dibagi menjadi 

17 kecamatan secara administrasi pemerintahan. Secara geografis daerah ini 

merupakan pegunungan tinggi yang dikelilingi oleh lembah. Lebih separuh luas 

wilayah (63,94 %) merupakan daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan 

lebih dari 40°.4  

Pembangunan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan 

merupakan salah satu program utama Kementerian Kesehatan yang tercantum 

dalam Rencana Strategi Kementerian Kesehatan 2010-2014. Masalah kesehatan 

masyarakat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) sampai saat 

ini masih memerlukan perhatian khusus agar masyarakat di wilayah tersebut dapat 

lebih mudah dijangkau dan menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

Di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Alor telah memiliki Puskesmas 

dan Puskesmas pembantu, namun pelayanan yang diberikan disesuaikan dengan 

                                                        
3  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/ 2008 
4 Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor Tahun 2013 
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waktu bekerja petugas kesehatan dan beberapa petugas kesehatan bertempat 

tinggal di luar kawasan Puskesmas sehingga pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat mengalami hambatan dan masyarakat mengalami kesulitan 

mengakses pelayanan kesehatan, Sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan 

petugas kesehatan sesuai dengan Undang- undang Kesehatan Nomor 36 tahun 

2009 belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kendala geografis dan 

sosial. 

Penyusunan Peta Pola Pelayanan Kesehatan di suatu wilayah sangat 

tergantung pada akses, persebaran penduduk, pola penyakit, serta sarana dan 

prasarana pelayanan kesehatan. Dengan adanya Peta Pola Pelayanan Kesehatan 

akan diketahui sarana prasarana, Sumber Daya Manusia yang diperlukan untuk 

melakukan pelayanan yang efektif serta dapat mengembangkan sistem rujukan 

yang sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. 

Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) menjadi prioritas 

karena adanya disparitas antar wilayah DPTK dan Non DTPK, kondisi geografi 

yang sulit ditempuh dan iklim atau cuaca yang sering berubah, luas wilyah DTPK 

yang sangat besar, status kesehatan masyarakat yang masih rendah, sarana dan 

prasarana kesehatan terbatas, terbatasnya jumlah, jenis dan mutu SDM kesehatan, 

pembiayaan kesehatan terbatas dan tidak koordinir, sumber daya dan kekayaan 

alam DTPK yang besar untuk daerah perbatasan terutama kedaulatan negara.  

Pelayanan kesehatan di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan menjadi 

lebih sulit karena keterbatasan akses akibat kondisi geografis dan iklim yang 

menyebabkan keterbatasan sarana prasarana pelayanan kesehatan maka akses 
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masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan rendah dan minat tenaga kesehatan 

juga rendah. Khususnya di daerah perbatasan dengan negara tetangga terdapat 

masalah kesehatan yang berhubungan dengan mobilitas penduduk.  

Pemerataan pelayanan yang diidamkan oleh pemerintah Kabupaten Alor 

ternyata sampai sekarang belum dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat 

di pedesaan. Di Kecamatan Alor Timur ternyata masih banyak masyarakat di 

pedesaan yang belum merasakan pelayanan yang layak dari pemerintah khususnya 

layanan kesehatan. Kondisi geografis kecamatan Alor Timur yang begitu sulit 

ternyata hanya memiliki 2 Puskemas sehingga warga dari desa-desa tertentu 

masih sulit untuk menjangkaunya.  

Seperti halnya warga dari desa Mausamang dan desa Elok mereka 

mengatakan bahwa mereka harus berjalan kaki sekitar 10 - 15 Km untuk berobat 

di Puskesmas Maritaing, seperti yang dikatakan seorang warga desa “kami 

biasanya kalau sakit harus jalan kaki, kalau laut tenang baru kami bisa pakai 

perahu motor tapi kalau musim gelombang berarti mau tidak mau, sakit tidak 

sakit kami harus berjalan kaki”. Masyarakat setempat sangat berharap pada 

pemerintah daerah saat ini dalam pelayanan kesehatan.  

Di Kecamatan Alor Timur masih ditemui banyak Puskesmas Pembantu 

yang sudah dibangun dengan dana daerah yang cukup besar namun dibiarkan 

terlantar begitu saja sampai saat ini. Seperti halnya Puskedes desa Elok 

Kecamatan Alor Timur yang sudah dibangun sejak tahun 2007 ternyata sampai 

dengan saat ini menjadi bangunan tua milik pemerintah yang setiap harinya 

dipenuhi dengan kambing. Menurut warga setempat bahwa sejak tahun 2007 
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setelah selesai dibangun sampai dengan sekarang belum difungsikan atau dengan 

kata lain belum ada tenaga yang ditempatkan. Hal ini menurut warga setempat 

sudah disampaikan kepada pemerintah namun tidak ada tindak lanjut sampai 

dengan sekarang. Warga berharap dalam waktu dekat pemerintah bisa 

memperhatikan mereka untuk mengatasi masalah layanan kesehatan yang sangat 

memprihatinkan ini. 

Secara teoritis, tujuan utama otonomi daerah seharusnya untuk memajukan 

standar pelayanan pemerintah yang lebih baik. Terutama pasal 11 UU No.22 

Tahun 1999, sektor pelayanan kesehatan didevolusikan kepada pemerintah 

kabupaten dengan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat.5 

Pada sisi yang lain, sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas 

masih ditemukan keterbatasan sarana prasarana pelayanan kesehatan khususnya di 

daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan sehingga akses masyarakat ke sarana 

pelayanan kesehatan rendah. Di sisi lain, kurangnya minat tenaga kesehatan yang 

bersedia ditempatkan di wilayah daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan turut 

menyumbang status kesehatan masyarakat yang tergolong rendah. 

Upaya pengimplementasian pelayanan kesehatan tersebut secara khusus 

akan menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan beranda depan yang 

berinteraksi positif dengan negara tetangga dan secara umum meningkatkan akses 

pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). 

 

                                                        
5  DR. M. Mas’ud  Said. Arah Baru  Otonomi Daerah.UMM Press, 2004. Hlm 264. 
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B. Rumusan  Masalah 

Agar masih dalam batasan pembahasan untuk memfokuskan penelitian 

perlu kiranya dirampungkan rumusan masalahnya yakni, Bagaimana Proses 

Implementasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Maritaing Terhadap 

Masyarakat di Wilayah Perbatasan Kabupaten Alor ?. Dari rumusan masalah 

ini diharapkan menemukan data sebagai rujukan untuk menjadi bahan analisa 

selanjutnya. 

C. Tujuan  Penelitian 

Tujuan Penelitian merupakan konsistensi penulis sebagai pertimbangan 

rasional supaya memberikan kontribusi. Tujuan merupakan unsur yang 

diharapkan sebagai faktor penentu agar orang lain bisa mengetahui apa yang 

menjadi keinginan dari peneliti. Adapun hasil yang ingin dicapai dari penilitian 

sebagai berikut : 

a) Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten 

Alor dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat daerah 

perbatasan di Kabupaten Alor 

b) Untuk mendapatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan 

pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik di aras lokal untuk 

mewujudkan good governance 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tentang Implementasi Pelayanan Kesehatan 

Puskesmas Maritaing Terhadap Masyarakat di Wilayah Perbatasan Kabupaten 

Alor adalah sebagai berikut : 
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a. Secara teoritis memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

Pemerintahan serta ilmu lain yang terkait dengan hasil penelitian ini.  

b. Secara praktis memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Alor 

dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di daerah 

perbatasan 

c. Memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dalam dunia 

akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat di daerah perbatasan.  

E.  Definisi Konseptual  

Konsep adalah istilah, terdiri dari suatu kata atau lebih yang 

menggambarkan suatu gajala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu. Bailey 

(1982) menyebutnya sebagai persepsi (mental image) atau abstraksi yang 

dibentuk dengan mengenaralisasikan hal-hal khusus. Ketentuan ini agar dalam 

penulisan ini ada pada batasnya dan tetap pada bahan persoalan judul penelitian 

yang diangkat maka peneliti akan mengemukan satu persatu pengertian dari judul 

sebagai berikut: 

1) Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 

2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3) Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung 

jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan. 

4) Daerah Tertinggal, Perbatasan, Dan Kepulauan (DTPK) adalah wilayah 

kepulauan di Republik Indonesia yang terpencil dan berada di kawasan 

perbatasan dengan negara tetangga. Pelayanan kesehatan di kawasan ini 

adalah salah satu program utama Kementerian Kesehatan yang tercantum 

dalam Rencana Strategi Kementerian Kesehatan 2010-2014.  

F. Definisi Operasional 

Memperoleh data atau indikator-indikator yang menuju pada konsep yang 

ingin didapat maka aktifitas penelitan memiliki definisi operasional atau dengan 

kata lain, langkah-langkah untuk mencapai hasil data dan metode operasionalnya 

sebagai alatnya.  

a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat di Puskesmas Maritaing. Indikatornya: 

1. Sarana pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Maritaing 

2. Prasarana pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Maritaing 

b. Penyelengaraan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Puskesmas 

Maritaing. Indikatornya: 

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 

2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 
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3. Penanganan sepuluh penyakit terbanyak di Puskesmas Maritaing 

c. Penyuluhan Kesehatan atau perilaku tenaga kesehatan pada masyarakat di 

Puskesmas Maritaing. Indikatornya: 

1. Jumlah pasien yang berkunjung di Puskesmas Maritaing 

2. Promosi Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Maritaing 

d. Pengadaan Tenaga Kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar 

masyarakat di Puskesmas Maritaing. Indikatornya adalah Strategi 

Pemerintah daerah Kabupaten Alor dalam menarik minat tenaga kesehatan 

untuk ditempatkan di Puskesmas Maritaing. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan 

penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu 

program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu, tujuannya untuk 

memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam serta menggambarkan dan 

menelah secara lebih jelas dari beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi, 

situasi dan fenomena yang sedang diselidiki  

Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk 

menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, 

data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip yang berkaitan 

dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan 

Pelayanan Kesehatan Puskesmas Maritaing Terhadap Masyarakat Di Wilayah 

Perbatasan Kabupaten Alor. 
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2. Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukakannya. Data primer disebut juga data asli yang merupakan data pokok 

dimana data di dapatkan langsung dari narasumber sebagai informan atau subyek 

yang di tunjuk secara langsung oleh peneliti.6 

Data primer dalam penelitian ini adalah orang (Pejabat) terkait yang 

dianggap kompeten dan dapat dipertanggung jawabkan kapabilitas dirinya untuk 

dijadikan nara sumber untuk mendapatkan data. Data primer dari penelitian ini 

adalah mencakup Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Kepala Puskesmas 

Maritaing, dan masyarakat di wilayah Alor Timur sebagai aktor. Data primer 

meliputi unsur, element dan faktor-faktor yang dapat mensukseskan ruang lingkup 

penelitian. Data primer merupakan sumber penting atau dengan kata lain data 

primer adalah data pokok. 

b) Data Sekunder 

Sumber data sekunder, diperoleh dari teknik dokumentasi dan kepustakaan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informasi secara 

tertulis atau gambar-gambar yang berhubungan fakta dan kondisi dilapangan. 

Data sekunder merupakan data-data pembantu untuk menguatkan sumber 

informasi yang didapatkan dari sumber primer. Data sekunder terdiri atas berbagai 

                                                        
6  Iqbal Hasan.  Analisis Data Peenlitian Dengan Statistik.  Bumi Aksara jakarta, 2004. Hlm. 19. 
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macam, misalnya dari surat menyurat pribadi, buku harian, notula rapat 

perkumpulan sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.  

Sifat dari data sebagaimana disinggung di atas dapat berupa berbagai 

macam selain itu misalnya data-data sekunder ini dapat berupa arsip-arsip, berupa 

catatan tertulis, literatur yang menjadi bahan referensi, buku-buku atau literatur-

literatur, berita-berita atau tulisan di internet, perundang-undangan yang terkait 

dengan aspek bahan yang diteliti.  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Pusat 

Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Maritaing di Kecamatan Alor Timur, dan 

masyarakat sekitar wilayah perbatasan yang merasakan pelayanan kesehatan. 

Alasan memilih lokasi ini karena selain lokasi penelitan ini berada di wilayah 

perbatasan negara, peneliti juga dapat mengetahui pelayanan kesehatan dasar 

terhadap masyarakat di Kecamatan Alor Timur. Peneliti dapat melakukan 

kegiatan penelitian dan melakukan pengamatan dalam waktu yang cukup lama 

untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang lebih bermutu dan akurat, 

sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan apa yang 

sudah peneliti lakukan di lapangan. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan subjek yang dapat secara valid memberikan 

data atau informasi sekaligus bahan sesuai dengan objek yang diteliti. Dalam 

penelitian ini istilah yang digunakan peneliti untuk menunjuk subjek penelitian 

adalah informan. 
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Subyek penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar sebuah penelitian, karena sebagai 

subyek yang mampu memberikan informasi yang luas-luasnya, maka dalam 

penelitian ini peneliti sangat berhati hati dalam menentukan informan, agar 

didapatkan informasi yang valid dan lengkap. 

Peneliti menggunakan teknik snowball yaitu penggalian data melalui 

wawancara mendalam dari satu informan ke informan lainnya. Informan yang 

dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Alor, Kepala Puskesmas Maritaing, dan masyarakat di wilayah Kecamatan Alor 

Timur yang menjadi target dari implementasi kebijakan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu tindakan yang sangat penting dalam 

mengumpulkan data. Pandangan Esterberg mendefinisikan interview sebagai 

berikut “a meeting of two persons to exchange information and idea through 

question and responses, resulting in communication and join construction of 

meaning about a particular topic”.7 Wawancara adalah merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk 

dapat menemukan permasalahan yang diteliti dan untuk mengetahui hal-hal yang 

di teliti secara lebih mendalam. 

                                                        
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung. 2011. Hlm 145. 
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Metode wawancara dalam penelitian sering digunakan sebagai sarana untuk 

mendapatkan lebih banyak lagi informasi dari narasumber dan yang memiliki 

kapabilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian terhadap 

orang-perorang atau lebih dalam suatu tempat. Wawancara dilakukan dengan 

informan yang dianggap mengerti dan mengetahui permasalahan yang hendak 

diteliti penulis, teknik wawancara mendalam dalam penelitian ini  ditujukan pada 

informan peneliti yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Kepala 

Puskesmas Maritaing, dan masyarakat di wilayah Kecamatan Alor Timur. 

Wawancara mendalam ini digunakan untuk mencari informasi tentang; (1) 

Bagaimana proses Implementasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Maritaing 

Terhadap Masyarakat di Wilayah Perbatasan Kabupaten Alor, (2) Bantuan apa 

saja yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor kepada Puskesmas 

Maritaing, (3) Apakah proses Implementasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 

Maritaing Terhadap Masyarakat di Wilayah Perbatasan Kabupaten Alor sudah 

sesuai dengan program kerja dari Puskesmas Maritaing. 

Wawancara mendalam ini dilakukan pada waktu dan konteks yang tepat 

untuk mendapatkan informasi dan data secara valid serta menyeluruh, hal ini 

dilakukan sesuai dengan keperluan untuk menjawab fokus masalah penelitian. 

Dengan demikian hasil dan tujuan dari wawancara ini adalah untuk memastikan 

kebenaran dan aktualitas fakta tentang proses Implementasi Pelayanan Kesehatan 

Puskesmas Maritaing Terhadap Masyarakat di Wilayah Perbatasan Kabupaten 

Alor, dan Memperoleh data yang resmi  langsung dari informan. 
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b) Pengamatan (Observasi)  

Observasi adalah cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan 

secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi 

non parstisipatif, karena peneliti hanya mengamati kegiatan pelayanan kesehatan 

yang dilakukan petugas kesehatan di puskesmas maritaing terhadap masyarakat di 

sekitar wilayah perbatasan tetapi peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut ( patisipasi pasif ) dan yang menjadi pengamatan peneliti di lapangan 

adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan petugas kesehatan di puskesmas 

maritaing terhadap masyarakat di sekitar wilayah perbatasan. Tujuan observasi 

atau pengamatan adalah  untuk memperoleh berbagai data konkret secara 

langsung di lapangan atau tempat penelitian.  

c) Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

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

Dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.8 Pengumpulan data dengan cara 

menggunakan data-data berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-

undangan, dan dengan mengkaji arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

seperti: 

a. Rencana Strategis Dinas Kesehatan kabupaten Alor dalam pelayanan 

kesehatan dasar masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan 

kepulauan (DTPK). 

                                                        
8  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung. 2011. Hlm 147. 
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b. Program Kerja Puskesmas Maritaing dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan dasar terhadap masyarakat 

c. Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan masalah fokus penelitian 

6. Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam bukunya Iqbal Hasan data adalah 

proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis. Analisis data yang dilakukan 

terbatas pada teknik pengelolaan datanya, seperti pada pengecekan data dan 

tabulasi. Dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-

angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.9 Penafsiran atas 

data temuan lapangan inilah yang paling penting untuk menghasilkan atas 

beberapa proposisi terhadap pembahasan secara komprehensif dan memperinci 

dan atau mempertegas dari data-data untuk menjelaskan temuan yang di dapat 

dilapangan. 

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan proposisi, kategori dan 

memberikan asumsi terhadap data-data. Analisa data merupakan metode untuk 

mengambil atau menarik benang penghubung antara data yang di dapat dengan 

meracik sedemikian rupa upaya menghasilkan suatu konsep, proposisi, variabel, 

hipotesa dan grand teori yang akhirnya dapat memberi suatu kesimpulan-

kesimpulan. Analisis data merupakan tehnik penulis untuk memberikan 

penafsiran-penafsiran atas data untuk memperinci pada bagian-bagian subsistem 

                                                        
9  Iqbal Hasan. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. PT Bumi Aksara Jakarta, 2004.  Hlm. 29-30. 
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dalam suatu pembahasan agar sistematika pembahasan dalam penulisan itu lebih 

tersistematis.  

Menurut Iqbal Hasan analisis data memiliki empat (4) tujuan sebagai 

berikut : 

a. Memecahkan masalah-masalah penelitian  

b. Memperlihatkan hubungan antara fenomena yang terdapat dalam 

penelitian  

c. Memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

d. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi dan saran-saran yang  

berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya 

Dari empat tujuan analisis data di atas merupakan upaya untuk memberi 

titik penjelasan dalam penelitian ini. Peneliti harus secara cermat, teliti dalam 

menarik hipotesis dan kesimpulan secara hati-hati karena, bagian terpenting dari 

penelitian ini adalah mengartikan atas beberapa persepsi dari subjek penelitian 

mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan Puskesmas Maritaing terhadap 

masyarakat di wilayah perbatasan. tentu melihat persepsi dari subjek penelitian 

harus bisa dilihat bahwa hal itu disesuaikan pada kondisi yang ada di daerah. 

 


