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BAB III

METODE PENELITIAN

Mulyana (2004:145) mengatakan metodologi adalah proses, prinsip

dan prosedur yang digunakan dalam mendekati problem dan mencari jawaban.

Ia adalah suatu pendekatan untuk mengkaji sebuah maslah di dalam penelitian.

Pendekatan dalam penelitian kampanye rebranding ini adalah pendekatan

kualitatif.

Definisi pendekatan kualitatif sendiri diartikan sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000:3).

Pendekatan ini menutut peneliti untuk mengkaji data secara utuh, sesuai

dengan bentuk aslinya (Sutopo, 2002:35). Tidak ada subyek yang dikontrol

oleh peneliti sehingga data yang dihasilkanpun adalah data yang benar-benar

lahir dari perspektif para informan yang diteliti.

Selain itu, pendekatan kualitatif berusaha menjelaskan fenomena-

fenomena yang ada dengan pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono,

2006:58). Yang ditekankan dalam penelitian adalah kualitas data, bukan

kualitas data. Jika data yang dikumpulkan sudaha mencukupi kebutuhan

peneliti, maka data lain tidak lagi diperlukan.

Pendekatan dalam penelitian ini kemudian diperjelas ke dalam unsure-

unsur yang mendukung karakteristik pendekatan kualitatif, yaitu sebagai

berikut:
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A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000:3).

Tipe penelitian ini menuntut peneliti untuk mengkaji data secara utuh,

sesuai dengan bentuk aslinya, (Sutopo, 2002:35). Tidak ada subyek yang

dikontrol oleh peneliti sehingga data yang dihasilkanpun adalah data

yang benar-benar lahir dari perspektif para informan yang diteliti.

Selain itu, pendekatan kualitatif berusaha menjelaskan

fenomena- fenomena yang ada dengan pengumpulan data sedalam-

dalamnya (Kriyantono, 2006:58). Yang ditekankan dalam penelitian ini

adalah kualitas data, bukan kuantitas data. Jika data yang dikumpulkan

sudah mencukupi kebutuhan peneliti, maka data lain tidak lagi

diperlukan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah

Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

C. Subjek Penelitian

Subjek di dalam penelitian ini adalahbagian Kabag. Umum dan

Keuangan, Ka. Sub. Bag. Perencanaan dan Pengembangan, Unit logistic

dan rumah tangga. Hal ini perlu dilakukan oleh peneliti, yakni sebagai

dasar untuk menguatkan data yang diperoleh dari subjek penelitian.
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Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, diperlukan adanya

subyek atau informan penelitian. Menurut Burhan Bungin (2010:54-55),

terdapat kategori yang perlu diperhatikan dalam pemilihan subjek atau

informan penelitian yaitu seperti :

1. Subyek yang telah cukup lama, dan juga intensif menyatu dengan

publikasi program Lumbung Pangan dan Energi atau medan

aktivitas yang menjadi informasi, akan tetapi juga menghayati

secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang

telah cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang

bersangkutan.

2. Subyek yang masih terlibat secara penuh atau aktif pada

lingkungan ataupun kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.

3. Subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan

untuk di wawancarai.

Kemudian di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012), Purposive sampling

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap tahu

tentang apa yang kita harapkan ataupun mungkin dia sebagai penguasa

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek ataupun situasi

yang diteliti, atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil

berdasarkan kebutuhan penelitian.
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D. Jenis Data

Lofland dan Lofland mengatakan bahwa sumber data utama dari

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2000:112).

Sumber data di dalam penelitian harus dipertimbangkan dengan benar

karena ini berhubungan dengan kelengkapan informasi dan validitas data

yang didapatkan.

Penelitian ini membagi sumber data menjadi dua jenis data,

sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

keterangan para narasumber yang mengetahui dan berkompeten

melalui wawancara. Adapun data diperoleh juga dengan observasi

padalokasi.

2. Data Sekunder, adalah data yang mendukung data primer dan

diperoleh melalui literatur yaitu dari buku, photo-photo dokumentasi,

karya ilmiah, arsip, artikel internet serta jurnal atau dokumen resmi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan

dengan metode survey yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang

berkaitan dengan variable penelitian yang dilakukan, maka dalam

pengumpulan data, penulis menggunakan teknik:



41

1. Wawancara

Wawancara adalah cara penelitian tanya-jawab dengan seseorang

untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal

atau masalah. Tujuannya adalah untuk menggali informasi dari orang

yang diwawancarai agar dapat diketahui oleh pihak yang

mewawancarai dan yang bersangkutan. Proses wawancara ini akan

dilakukan dengan langsung mendatangi dan mewawancarai dengan

bertatap muka langsung (face to face) dengan narasumber.

Penulis mewawancarai beberapa informan yang dinilai bisa

memberikan informasi mengenai tema yang diangkat dalam penelitian

ini. Beberapa informan datang dari internal Rumah sakit. Kesemuanya

adalah kebutuhan Penulis untuk mencari data sebanayak mungkin

mengenai rebranding Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah. Berikut

merupakan data informan yang diwawancarai Penulis:

a. Rif’an Sholihin, SE selaku Kabag. Umum dan Keuangan

b. Dina Izzatabillah, Se selaku Ka. Sub. Bag. Perencanaan dan

Pengembangan dan juga sebagai KA. Sub. Bag. Keuangan

c. Ade Kurniawan selaku unit logistic

2. Studi Dokumen

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara membaca dan

mengutip teori-teori yang berasal dari buku dan tulisan-tulisan lain

yang relevan dengan penelitian ini.
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F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang harus dapat

mengungkap kebenaran yang objektif. Oleh sebab itu Uji keabsahan data

dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data

kredibilitas ataupun kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan

dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data tersebut yaitu untuk

keperluan pengecekan maupun sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Sehingga triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu

studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian serta

hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan

triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan cara

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk

itu yang dapat dilakukan oleh peneliti yaitu dengan jalan :

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.

2. Mengecek dengan berbagai sumber data.

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan suatu

data dapat dilakukan (Lexy J. Moleong, 2014).

Dalam memenuhi uji keabsahan data dalam penelitian ini, maka

dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton (1987:331),

Triangulasi dengan sumber adalah membandingkan serta mengecek
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balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

waktu dan alat yang berbeda di dalam penelitian kualtitatif. Triangulasi

dengan sumber sendiri dapat dicapai yakni dengan jalan diantaranya :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum, dengan

apa yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan juga perspektif seseorang dengan

berbagai pendapat dan pandangan orang.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi yang terdapat dalam

dokumen yang berkaitan.

Dengan adanya penjelasan tentang triangulasi dengan sumber diatas

peneliti tidak mengharapkan bahwa hasil pembanding tersebut

merupakan kesamaan dalam pandangan, pendapat, atau pemikiran

(Lexy J. Moleong, 2014).

G. Analisis Data

Analisis merupakan proses pencarian dan perencanaan secara

sistematis semua data dan bahan yang telah terkumpul agar peneliti

mengerti benar makna yang telah dikemukakannya dan dapat menyajikan

kepada orang lain secara jelas. Untuk menganalisis data yang terkumpul,

maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model
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analisis interaktif (Interactive model of analysis). Tehnik tersebut adalah

sebagaiberikut:

Model Analisis Interaktif

Gambar 3.1

Sumber : Sutopo, 2002:94

Dalam model analisis interaktif ini terdiri dari 3 komponen

pokok yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan

verifikasinya. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan

berinteraksi, tak bisa dipisahkan dari kegiatan pengumpulan data

sehingga membentuk suatu siklus. Dengan bentuk ini peneliti tetap

bergerak diantara 3 komponen dengan komponenpengumpulan data

selain proses penelitianberlangsung.

Komponen-komponen dalam analisa data tersebut dijelaskan

sebagai berikut :
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1. PengumpulanData

Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan metode pengumpulan

data yang telah diuaraikan sebelumnya, yang terdiri dari wawancara,

observasi serta analisa dokumen.

2. ReduksiData

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan

pengabstarakkan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di

lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus dari tahap awal

sampai berakhirnya penulisan laporan skripsi ini.

3. SajianData

Dengan melihat suatu penyajian data, penulis akan mengerti apa

yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada

analisa atau tindakan lain.

4. PenarikanKesimpulan

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai

melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya

berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian

datanya. Bila simpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya

rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib

kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus

untuk mencari pendukung simpulan yang ada dan juga bagi

pendalaman data.


