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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu gejala yang dapat menentukan 

variabel-variabel yang bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-

pisahkan) sehingga harus berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti 

yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) 

yang berinteraksi secara sinergis (Sugiono, 2014:207) 

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Sukmadinata dalam buku Machmud (2016:137) menyimpulkan penelitian 

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini  atau saat yang lampau tanpa 

dihubungkan dengan variabel yang lain, dengan kata lain variabel mandiri. 

Penelitian diskriptif menggambarkan suatu kondisi apa adanya tanpa adanya 

memanipulasi atau pengubahan variabel bebas. Dengan menggunakan metode 

studi kasus, dimana serangkaian kegiatan ilmiah yang terinci dan mendalam 

tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas baik pada perorangan, 

kelompok maupun lembaga untuk memperoleh pengetahuan mendalam 

tentang peristiwa tersebut. 
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Untuk mengetahui bagian kerohanian dalam melakukan aktivitas 

customer relations pada sebuah rumah sakit, penelitian ini memfokuskan 

pada karyawan yang sekaligus membawahi customer relations dalam 

melakukan aktivitasnya terhadap pelanggan rumah sakit yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan keagamaan yang diharapkan dapat 

membina serta terciptanya hubungan yang berkesinambungan. 

 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Nahdhatul Ulama 

Jombang, yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Asy’ari 211 Kota Jombang, 

Jawa Timur. Penelitian akan dilakukan tanggal 20 April – 06 Mei 2017.  

 

3.4   Subyek Penelitian 

Untuk menentukan subyek dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan  

kriteria dibawah ini : 

a. Memiliki jangka waktu kerja minimal selama satu tahun di Rumah 

Sakit Nahdhatul Ulama Jombang. 

b. Mengetahui dan terlibat dalam aktivitas customer relations di Rumah 

Sakit Nahdhatul Ulama Jombang. 

c. Memiliki frekuensi berinteraksi dengan pasien yang cukup tinggi (tiap 

hari selama periode tanggal 20 April - 06 Mei 2017) 

Berdasarkan kriteria di atas peneliti menggunakan Purposive 

Sampling Technique, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

menyebutkan dengan jelas kriteria yang dijadikan dasar untuk penetapan 

subyek dari masing-masing subyek yang akan diteliti (Machmud, 2016:62). 
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Dari teknik purposive sampling yang digunakan peneliti, diperoleh lima 

orang yang memenuhi kriteria sebagai subyek penelitian, yaitu : 

1. Bapak Syaifullah Isbari yang memiliki jabatan sebagai Manager Humas 

dan Bimbingan Rohani di Rumah Sakit Nahdhatul Ulama Jombang. 

2. Bapak Adi Krisna yang menjabat sebagai kepala admisi yang terlibat pada 

aktivitas customer relations di Rumah Sakit Nahdhatul Ulama Jombang. 

3. Ibu Sri Wulan yang menjabat sebagai anggota admisi yang ikut terlibat 

pada aktivitas customer relations di Rumah Sakit NU Jombang. 

4. Bapak Iwan Dedy yang menjabat sebagai perawat yang terlibat dalam 

aktivitas customer relations di RSNU Jombang. 

5. Ibu Denok Sulistyowati menjabat sebagai Manager Keperawatan yang 

ikut dalam aktivitas customer relation di Rumah Sakit NU Jombang. 

 

3.5   Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang diminta untuk menanggapi atau 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat melalui angket atau lisan 

seperti wawancara yaitu pasien atau keluarga pasien untuk melengkapi dan 

memperkuat data yang didapat dari subyek penelitian, dengan kriteria : 

a. Pasien atau keluarga pasien RSNU Jombang. 

b. Minimal 3 hari rawat inap di RSNU Jombang (dalam durasi waktu 

tanggal  14 - 18 Juni 2017) 

c. keluarga pasien yang diperbolehkan untuk diwawancara (pasien dalam 

keadaan tidak sakit parah atau segera pulang dan salah satu keluarga 

pasien yang memiliki waktu luang). 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan subyek serta informan 

penelitian, hal ini dikarenakan karyawan yang memang mengetahui 

keseluruhan tentang aktivitas customer relations rumah sakit hanya satu 

orang sehingga untuk mengkroscek data peneliti menentukan informan 

penelitian. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini adalah : 

a. Wawancara mendalam 

Menurut Masri Singarimbun (1989) dikutip dalam buku 

Machmud  (2016:59) wawancara adalah proses tanya jawab yang 

dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam 

wawancara mendalam ini data yang diperoleh adalah data yang luas dan 

mendalam karena dilakukan secara bebas. Hasil dari wawancara dapat 

dicatat dan direkam untuk menghindari terjadi kesalahan. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang telah 

diperoleh. Dokumentasi berupa pengambilan gambar, buku-buku 

dokumen rumah sakit serta rekaman suara. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu 

analisa interaktif, aktivitas dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 
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terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun 

komponen-komponen dalam menganalisis data  kualitatif, model yang 

ditawarkan oleh Miles dan Hubberman (1994), dalam Sugiyono (2009) 

sebagai berikut: 

        

 

 

 

         

 

 

Analisis Model Interaktif (Sugiyono, 2009) 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimulai dengan mencari dadan mengumpulkan 

datayang sebanyak-banyaknya, yang didapat dari proses wawancara dan 

dokumentasi. 

b. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data 

yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti 

sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan apabila diperlukan akan mencarinya. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tujuan penyajian data adalah agar 

Pengumpulan 

data 

Display 

data 

Reduksi Data

  Kesimpulan/ 

Verifikasi 
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memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja yang selanjutnya berdasarkan yaang telah dipahami. Dalam 

penelitian ini,  untuk menyajikan data yang sering digunakan adalah teks 

naratif yaitu deskripsi mengenai kondisi untuk menjawab permasalahan 

yang ada. 

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah jika bukti tidak ditemukan untuk mendukung pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukan didukung dengan 

bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan 

yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum ada. 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Menurut Machmud (2014:70) triangulasi adalah pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Dalam penelitian ini, penelitian dianggap relevan dengan menggunakan 

triangulasi metode yaitu membandingkan informasi atau data dengan 

menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi 

tersebut. 


