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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif merupakan sumber dari 

deskripsi yang luas dan berlnadaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang 

proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita 

dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-

akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempatm dan memperoleh penjelasan 

yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat 

memebimbing kita untuk memperoleh penemuan yang tak diduga sebelumnya dan 

untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti 

untuk melangkah lebih maju dari praduga dan kerangka kerja awal.20 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif pegumpulan data yang 

dilakukan peneliti lebih menekankan kepada situasi guna menemukan, memahami, 

menjelaskan dan memeproleh gambaran tentang bagaimana impementasi 

pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah maupun swasta kepada warga 

negara melalui Rumah sakit.  Data yang dikumpulan adalah bentuk pemenuhan hak 

warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan apakah 

ada reduksi peran rumah sakit yang tidak sesuai dengan jati diri rumah sakit sebagai 

peran yang ditugaskan guna pembangunan kesejahteraan pelayanan kesehatan 

harus dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 

20 Dr. Ulber Silalahi, MA, Metode Penelitian Sosial, Bandung, 2012, hlmn.284-285 
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Manusia dan untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan. 

Jadi, metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat 

mengenai bagaimana bentuk pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan di “Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, Rumah Sakit 

Islam Aisyiyah Kota Malang dan Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang”. 

Dengan ini peneliti akan melakukan eksporasi dan klarifikasi mengenai suatu 

fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan data yang berkenaan 

dengan masalah yang diteliti. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah kualitatif, penulis menggunakan pendekatan kualitatif 

karena dinilai tepat digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif 

didefinisikan sebagai suatu proses penyidikan untuk emmahami masalah sosial 

berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan 

kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam 

sebuah latar belakang.21 

Metode penelitian deskriptif ini dibagi menjadi beberapa jenis pendekatan 

yang akan digunakan dalam penelitian nantinya seperti survey yang sangat penting 

dilakukan guna menambah informasi data dan penyelidikan-penyelidikan 

keterangan secra faktual yang terjadi dilapangan. Adapula studi kasus, yang 

digunakan untuk melihat kembali latar belakang dan unit sosial yang ada dalam 

subjek penelitian. 

                                                             
21 Ibid, hlmn.77 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian berlokasi di 3 Rumah sakit milik pemerintah yakni Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Malang, Rumah Sakit milik Yayasan Islam yakni Rumah Sakit 

Islam Aisyiyah Kota Malang dan Rumah Sakit milik Yayasan Nasrani yakni Rumah 

sakit Panti Nirmala Kota Malang. Lokasi ini dipilih karena beberapa faktor, yakni : 

3. Rumah Sakit Islam Aisyiyah dipilih karena rumah sakit tersebut adalah satu 

yayasan dengan kampus peneliti 

4. Rumah Sakit Umum Daerah kota Malang dipilih karena rumah sakit tersebut 

bukan rumah sakit rujukan milik provinsi, tetapi rumah sakit umum milik 

pemerintah kota Malang sendiri 

5. Rumah Sakit Panti Nirmala dipilih karena dari hasil observasi sebelumnya, 

rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang mengedepankan pelayanan. 

6. Berkurangnya kepercayaan warga negara kepada pelayanan kesehatan yang 

ada di Rumah Sakit Umum milik pemerintah dimana peneliti ambil subjek di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. 

3.4 Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian yaitu dengan menggunakan teknik purposive 

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, 

atau daerah tapi didasarkan tujuan tertentu. Teknik ini diambil peneliti karena 

dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. 

Penentuan subjek berdasarkan pendalaman tentang informasi yang dibutuhkan 

peneliti dan dapat diwakilkan dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk 

penelitian. Adapun kriteria yang ditentukan, sebagai berikut : 

1. Dinas Kesehatan Kota Malang 
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- Yang mengetahui tupoksi bagian pelayanan kesehatan rumah sakit 

- Kondisi lingkungan masyarakat Kota Malang 

- Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan 

- Kendala dijalankannya program 

Berdasarkan kriteria diatas, maka subjek penelitian untuk menentukan 

informasi dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti yang 

berasal dari Dinas Kesehatan Kota Malang adalah drg. Tri Wahyu Hidayat 

selaku Kasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 

2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang 

- Yang mengetahui kebijakan pelayanan kesehatan 

- Menguasai tentang pelayanan publik 

- Yang memahami bagaimana jalannya pelayanan kesehatan yang berada di 

rumah sakit tersebut 

- Bersedia dan mau menjadi informan bagi peneliti 

Berdasarkan kriteria diatas, maka subjek penelitian untuk menentukan 

informasi dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti yang 

berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang adalah dr. Ida selaku 

Kasi Pelayanan Medis, Bapak Firmansyah selaku Humas dan Mbak ILL selaku 

pegawai Front Office 

3. Rumah Sakit Islam Aisyiyah Kota Malang 

- Yang mengetahui kebijakan pelayanan kesehatan 

- Menguasai tentang pelayanan publik 

- Yang memahami bagaimana jalannya pelayanan kesehatan yang berada di 

rumah sakit tersebut 
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- Bersedia dan mau menjadi informan bagi peneliti 

Berdasarkan kriteria diatas, maka subjek penelitian untuk menentukan 

informasi dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti yang 

berasal dari Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang adalah Ibu Rianah, SE selaku 

Humas Rumah Sakit dan Bapak Wisnu Wardhana selaku pegawai Tata Usaha. 

4. Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang 

- Yang mengetahui kebijakan pelayanan kesehatan 

- Menguasai tentang pelayanan publik 

- Yang memahami bagaimana jalannya pelayanan kesehatan yang berada di 

rumah sakit tersebut 

- Bersedia dan mau menjadi informan bagi peneliti 

Berdasarkan kriteria diatas, maka subjek penelitian untuk menentukan 

informasi dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti yang 

berasal dari Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang adalah Ibu Noor 

Hidayati Ashari selaku pegawai fisioterapi yang sebelumnya menjadi pegawai 

administrasi selama 6 tahun di Rumah Sakit Panti Nirmala. 

5. Warga Negara 

- Yang rutin memeriksakan dirinya kepada rumah sakit (rawat jalan) 

- Sering keluar masuk rumah sakit (rawat inap) 

- Bersedia dan mau menjadi informan bagi peneliti 

Berdasarkan kriteria diatas, maka subjek penelitian untuk menentukan 

informasi dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti yang 

berasal dari ketiga rumah sakit di Kota Malang adalah Ibu Sri, Ibu Sutrani, 

Bapak Darmadi pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
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Malang,.Ibu Tyas, Ibu Yuyun, Bapak Eko Bapak Wisnu pasien rawat jalan di 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang dan Ibu Nanik, Bapak Juarim, Bapak 

Ashari Ibu Tatik pasien rawat jalan di Rumah Sakit Panti Nirmala Kota 

Malang.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode 

ilmiah karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk 

penelitian eksploratif dan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data 

dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.22 Pada penelitian ini peneliti 

mengunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

1) Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, 

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi23 

Hal ini untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan mengamati 

secara langsung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

                                                             
22 Moh. Nazir,  Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, hlmn 174 
23 Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. hal. 
226 
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Malang, Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang dan Rumah Sakit Panti Nirmala 

Malang. 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam.24 Dalam hal ini peneliti lebih 

menggunakan pelaksanaan wawancara dengan face to face interview yaitu 

peneliti melakukan wawancara secara langsung yang mana bertatap muka 

dengan subjek untuk dapat memudahkan dalam pencarian informasi, 

penggalian data, dan bisa menjadi salah satu cara yang mudah dalam menjawab 

rumusan masalah dari penelitian ini. 

3) Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.25 

Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data dari hasil 

observasi dan wawancara yang berguna untuk hasil penelitian. Sebelum 

melakukan observasi, peneliti terlebih dulu mencari referensi melalui buku, 

jurnal, artikel di internet serta sumber lainnya yang dianggap relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai salah 

                                                             
24 Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal: 
231. 
25 Ibid, hlm 240. 
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satu data/bukti untuk mengetahui pemenuhak hak pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, Rumah Sakit Islam Aisyiyah 

Malang dan Rumah Sakit Panti Nirmala Malang. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut  bogdan 26Analisis data adalah proses mencari dan menyususn 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles dan 

huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data 

display dan data conclusion drawing/verification. 

Bagan 1 
Komponen dalam Analisis Data 

 
 

 

 

 

 
 

                                                             
26 Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal: 
244 
 

Pengumpulan 
Data Penyajian 

Data 

Kesimpulan 
Penarikan/Verifikasi 

Reduksi Data 



 
 

35 
 

Komponen dalam analisis data (interactive model) Miles dan Huberman 
(Sugiyono, 2014:247) 

 

1. Reduksi data 

Data yang peneliti peroleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Dalam mereduksi data,setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. 

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.  

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti 

mendapatkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Malang, Rumah Sakit Aisyiyah Kota Malang, Rumah Sakit Panti 

Nirmala dan warga negara tentang pemenuhan hak pelayanan kesehatan. 

Penulis kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data 

yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut 

mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 
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naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang 

naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart. 

Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan 

data-data tentang pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota 

Malang, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, Rumah Sakit Aisyiyah Kota 

Malang, Rumah Sakit Panti Nirmala dan warga negara. Sehingga makna dari 

peristiwa-peristiwa yang ditemui lebih mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan msih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Uji keabsahan data dalam penelitian 
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kualitatif ini meliputi uji validitas internal (credibility), validitas eksternal 

(transferability), reabilitas (depenadability), dan obyektivitas (confirmability).27 

1. Uji validitas internal (credibility) ini dilaksanakan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data (membercheck).28 

2. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Agar 

orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, maka peneliti dapat 

membuat laporan yang memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan 

dapat dipercaya. 

3. Dalam penelitian kualitatif, depenadability dilakukan dengan melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. 

4. Confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses 

yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability. 

5. Teknik yang digunakan dalam keabsahan data ini menggunakan uji validitas 

internal (Creadibility).  

Penulis memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber 

untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan subjek 

penelitian. Untuk menguji kredibilitas dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan 

di Dinas Kesehatan Kota Malang, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, 

                                                             
27 Ibid, hlm 270. 
28 Loc.Cit, hlm 270. 
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Rumah Sakit Aisyiyah Kota Malang, Rumah Sakit Panti Nirmala dan warga negara 

perlu melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dari 

sumber-sumber yang ditentukan. Data tersebut kemudian di deskripsikan, 

dipetakan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari 

sumber- sumber tersebut. Selanjutnya data yang telah dianalisis oleh peneliti 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member check) dengan sumber-sumber data tersebut. 

 

  




