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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Tujuan nasional Bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar tahun 1945, salah satu upaya untuk mencapai tujuan 

tersebut adalah diselenggarakannya program pembangunan nasional secara 

menyeluruh dan berkesinambungan.Pembanguan kesehatan merupakan bagian 

dari Pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah menetapkan Ketetapan 

MPR RI Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan, 

yang mengamanatkan perlu dilakukannya pembaharuan melalui reformasi total 

kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Untuk bidang kesehatan telah 

ditetapkan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan, sebagai strategi 

pembangunan nasional untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan. 

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan secara mudah, murah dan merata.Dengan meningkatkan pelayanan 

kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkat derajat kesehatan masyarakat.Salah 

satu upaya pemerintah dalam rangka memeratakan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat adalah dengan penyediaan beberapa fasilitas kesehatan terutama 

puskesmas dan puskesmas pembantu, penyediaan obat penyediaan tenaga medis 

dan pencegahan penyakit menular, yang dapat menjangkau segala elemen 

masyarakat hingga ke daerah terpencil. Kemudahan akses ke sarana pelayanan 

kesehatan berhubungan dengan faktor-faktor penentu, antara lainjarak tempat 
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tinggal dan waktu tempuh ke sarana kesehatan, status sosialekonomi dan budaya 

masyarakat. 

Ada tiga konsep dasar (A3) yang harus diperhatikan dalam mewujudkan 

pelayanan prima, yakni sikap (attitude), perhatian (attention), dan tindakan 

(action), artinya keberhasilan suatu jasa pelayanan akan tergantung pada orang- 

orang yang terlibat di dalamnya. Dalam menganalisis implementasi dari kebijakan 

yang dinamis sebagai ranah rasional dan idealis, dibutuhkan suatu usaha yang 

lebih keras, kreatif, maju, dan berorientasi keapda masa depan dengan 

mengikutsertakan publik dalam setiap tahap analisis kebiijakan. 

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan sampai 

ditingkat Kecamatan. Sampai dengan tahun 2017, jumlah Puskesmas di Provinsi 

Jawa Timur sebanyak 964 puskesmas yang terdiri dari 623 puskesmas rawap inap 

dan 341 puskesmas non-rawap inap. Puskesmas yang sudah teregistrasi di 

Kementerian Kesehatan sebanyak 964 unit.Puskesmas merupakan garda terdepan 

dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. 

Masyarakat menghendaki adanya pelayanan kesehatan yang aman dan 

bermutu.Puskesmas juga semakin memberikan pelayanan yang berkualitas dan 

untuk menjamin perbaikan mutu tersebut dilakukan melalui mekanisme  

akreditasi. Akreditasi Puskesmas menilai tiga kelompok pelayanan di Puskesmas 

yaitu Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya 

Kesehatan perorangan. Jika standar-standar tersebut terpenuhi, maka akan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berkunjung ke Puskesmas. 

Untuk mengukur sejauh mana ukuran atau kinerja suatu implementasi 

kebijakan ini dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan 
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kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana 

kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal.Van Meter dan Van 

Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya 

menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana 

kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat 

ketercapaian standar dan sasaran tersebut. 

Puskesmas di Provinsi Jawa Timur yang sudah terakreditasi tahun 2017 

sebanyak 41,7 %. Namun hingga maret 2018 Puskesmas yang terakreditasi 

sebesar 68% (652 puskesmas).42% puskesmas di Jawa Timur terakreditasi 

madya.Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas terakreditasi paripurna yaitu 

Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, dan Kota 

Surabaya.Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam 

beberapa bentuk diantaranya rawat jalan dan rawat inap.Pada tahun 2017 jumlah 

kunjungan pasien baru sebanyak 26.730.460 orang untuk rawat jalan dan 395.389 

orang untuk rawap inap. 

Idealnya sebuah kebijakan yang diambil pemerintah perlu dibarengi 

dengan perencanaan komunikasi yang matang sejak tahap awal sebuah kebijakan 

dirumuskan, diimplementasikan, sampai evaluasinya. Dengan demikian, publik 

mengetahui dan menyadari manfaat dari kebijakan tersebut sehingga pada 

akhirnya akan menerima dan mendukungnya. - dalam mengimplementasikan 

program Puskesmas Wisata ini pemerintah bekerja sama dengan kepala 

lingkungan untuk mensosialisasikan program yang dimulai sejak tahun 2016. 

Tren pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat dalam mencari pertolongan 

kesehatan pada tahun 2012 sampai dengan 2017 trend jumlah kunjungan rawat 
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jalan mengalami kenaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2012, 

kunjungan rawat jalan di puskesmas hingga tahun 2017 meningkat sebesar 20%. 

Sebagian besar (56,87%) adalah pengunjung perempuan, sedangkan pasien rawat 

inap sebanyak 401.950 pasien dan sebagian besar (54%) berjenis kelamin 

perempuan. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, kunjungan rawat jalan 

tertinggi terdapat di Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 1.591.073 dengan jumlah 

Puskesmas sebanyak 26 puskesmas. Hal tersebut berbeda dengan  kunjungan 

rawat jalan di Kota Surabaya yang memiliki 63 Puskesmas yaitu sebesar 562.758 

pasien.Hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat di Kota Besar seperti 

Surabaya cendrung masih belum memilih Puskesmas dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan tingkat pertama. 

Di saat masyarakat menerima kebijakan publik, maka pemerintah setempat 

akan memiliki legitimasi hukum untuk melaksanakan apa yang telah 

diundangundangkan. Jika masyarakat menolak, maka akan diganti dengan 

kebijakan yang lain. Jika tujuannya bagus namun pendekatan kebijakannya salah, 

maka harus ada diskusi dan musyawarah. Sikap masyarakat dengan adanya 

program Puskesmas Wisata ini sangat menerima, karena program ini merupakan 

trobosan baru dari pemerintah agar masyarakat tidak asing terhadap puskesmas 

yang ada di lingkungan mereka. 

Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan bagi ODGJ berat melalui 

pelayanan rawat jalan dan rawat inap dengan dilengkapi tempat tidur (Puskesmas 

perawatan). Sementara rumah sakit dilengkapi berbagai fasilitas merupakan 

sarana rujukan bagi Puskesmas terhadap kasus ODGJ yang membutuhkan 

penanganan lebih lanjut melalui perawatan rawap inap, disamping tetap 
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menyediakan pelayanan rawat jalan bagi masyarakat yang langsung datang ke 

rumah sakit. 

Sebagaimana Riskesdas tahun 2013 estimasi Orang Dengan Gangguan 

Jiwa (ODGJ) berat adalah 0,22% dari jumlah penduduk Jawa Timur atau 86.445 

orang jumlah penduduk tahun 2015 (39.292.972), pada tahun 2017 jumlah ODGJ 

yang telah memanfaatkan pelayanan Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan 

sebanyak 889.482 orang untuk kunjungan perawat di rumah sakit 435.342 orang, 

sedangkan kunjungan di sarana pelayan kesehatan lainnya 49.030 orang sehingga 

kunjungan ODGJ yang telah memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan sebanyak 

1.373.855 orang sehingga lebih tinggi dari estimasi yang berarti masyarakat sudah 

peduli terhadap kesehatan jiwanya dan sebagai indicator bahwa petugas 

puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan tentang kesehatan jiwa masyarakat 

telah melakukan tugasnya secara optimal. 

Dalam meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas dan pendekatan akses 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintahan Provinsi Jawa Timur 

melakukan terobosan (program ICON) yaitu melalui Pengembangan Fungsi 

Polindes menjadi Ponkesdes. Yang merupakan perluasan fungsi pelayanan 

Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) 

yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga 

perawat.Ponkesdes di Jawa Timur sebanyak 3213 Ponkesdes. 

Masyarakat Indonesia secara umum mengharapkan pelayanan kesehatan 

yang prima dan dalam mewujudkan hal itu, kementrian kesehatan melalui 

puskesmas yang ada di setiap kecamatan melakukan banyak inovasi guna 

menunjang pelayanan yang prima. Data menyebutkan dari tahun 2006 hingga 
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sekarang tingkat kepuasan masyarakat dalam bidang kesehatan perlahan mulai 

membaik, artinya inovasi pelayanan kesehatan khususnya yang ada di puskesmas 

memiliki pengaruh yang kuat dalam terciptanya kepuasaan masyarakat diatas 

salah satu contoh inovasi pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan adalah 

puskesmas wisata pemerintah kabupaten malang. 

Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam beberapa tahun 

terakhir ini mengembangkan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) tematik 

unggulan.Puskesmas ini desain dan konsepnya berdasarkan potensi serta trend 

yang ada di masing-masing puskesmas.Ada beberapa puskesmas yang didesain 

dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing sesuai dengan potensi yang 

ada di wilayah setempat.Misalnya, Puskesmas Dau di Kabupaten Malang yang 

didesain sebagai Puskesmas Wisata. 

Puskesmas itu tidak hanya sebagai tempat berobat bagi masyarakat.Tetapi 

juga nyaman layaknya tempat-tempat wisata yang ada di sekitarnya, seperti 

Taman Rekreasi Sengkaling.Selain puskesmas, ada Puskesmas Sumberpucung 

menjadi tempat layanan bagi penderita HIV/AIDS.Sedangkan Puskesmas 

Gondanglegi untuk menangani pasien yang terindikasi mengkonsumsi 

narkoba.Selain mengembangkan Puskesmas tematik yang menjadi unggulan, 

kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap menjadi 

tanggung jawab utama para petugas untuk mewujudkan Indonesia Sehat. 

Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dan kualitas pelayanan di 

puskesmas maupun rumah sakit harus terus ditingkatkan, terus berinovasi guna 

mencari format program pelayanan yang paling efektif tanpa mengesampingkan 

kualitas.Selain terus mengembangkan puskesmas tematik, Pemkab Malang juga 
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memperluas kinerja puskesmas dengan menjadikan sejumlah puskesmas sebagai 

badan layanan umum daerah (BLUD). Di antaranya Puskesmas Turen, Puskesmas 

Tumpang, Donomulyo, Sumberpucung, Kepanjen, Gondanglegi, Dau, Singosari, 

Kasembon, dan Dampit. Dengan permasalahan yang telah dijelaskan diatas 

sehingga peneliti mengambil judul Optimalisasi Pelayanan Prima Puskesmas 

Wisata Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana optimalisasi pelayanan prima puskesmas wisata di Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung optimaliasi pelayanan prima 

puskesmas wisata di Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetauhi optimalisasi pelayanan prima puskesmas wisata yang 

berada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, 

2. Untuk Mengetauhi yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan 

optimalisasi pelayanan prima puskesmas wisata yang berada di Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

manfaat pengetauhan tentang puskesmas wisata yang ada di 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Penelitian ini berkaitan dengan 

mata kuliah Kebijakan Publik serta Organisasi dan Manajemen 

Pemerintahan, serta penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi peneliti lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

 

Adapun manfaat yang diharapkan secara praktis dari penelitian ini 

yaitu bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebegai salah satu referensi mata kuliah mengenai kebijakan 

publik dan organisasi manajemen pemerintahan yang berikaitan 

dengan optimalisasi pelayanan prima tentang puskesmas wisata. 

Adapun manfaat bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat yaitu 

sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Puskesmas Wisata 

yang berada diKecamatan Dau Kabupaten Malangdan OPD terkait 

dalam optimalisasi pelayanan prima di puskesmas wisata. Serta bagi 

Masyarakat penelitian ini diharapkan mampu menambah  wawasan 

dan informasi tentang bagaimana pentingnya mengikuti program 

pemerintah dalam upaya optimalisasi pelayanan prima puskesmas 

wisata. 
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E. Definisi Konsep dan Operasional 

 

1. Definisi Konsep 

 
Definisi Konsep merupakan definisi yang akan digunakan dalam 

suatu penjelasan umum serta peristiwa-peristiwa tertentu yang ajan 

digunakan di dalam beberapa konsep yang terkiat di dalam penelitian ini. 

Oleh sebab itu, didalam definisi konsep ini akan menjelaskan uraian lebih 

lanjut mengenai beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan 

pokok pembahasan agar mendapatkan kejelasan didalam variabel atau 

konsep yang hendak diukur dan digali datanya.
1
 

Dengan melihat pada judul penelitian mengenai “Optimalisasi 

pelayanan prima puskesmas wisata di Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang.” Maka definisi konsep akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Optimalisasi 

 
Optimalisasi merupakan tindakan atau kegiatan dalam proses 

peningkatan. Maka diperlukan subyek dan obyek pendapatan untuk 

intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam jangka pendek kegiatan yang  

paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan 

intensifikasi terhadap obyek atausumber pendapatan daerah yang sudah 

ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

b. Pelayanan Prima 

 

Pelayanan prima merupakan pelayanan yang sangat baik kepada 

pelanggan sehingga dapat menimbulkan rasa puas pelanggan. Untuk 

menunjang pelaksanaan pelayanan prima telah di kembangkan konsep 

1
Hamidi. 2010, Penelitian dan Teori Komunikasi, UMM Press, Malang, hal.141 
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Total Quality Management (TQM), yaitu sistem manajemen yang 

menyangkut semua manajemen dan pegawai untuk memperbaiki kualitas 

serta kuantitas organisasi agar kebutuhan, keinginan, dan harapan 

pelanggan terpenuhi. Adapun tiga konsep pelayanan prima ini adalah 

attitude (sikap), attention (perhatian) dan action (kegiatan). 

c. Puskesmas Wisata 

 

Konsep Puskesmas Wisata ini sama dengan kebanyakan puskesmas 

lainnya, namun pada lingkungan dan teknologi yang disediakan lebih modern. 

Puskesmas Wisata ini dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

seimbang bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar lokasi 

puskesmas. 

F. Definisi Operasional 

 

Adapun variabel-variabel Optimalisasi pelayanan prima yang akan di 

definisikan secara operasional didalam penelitian ini, variabel dari 

penelitian ini nantinya akan menganalisis data dengan menggunakan 

indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Optimalisasi Pelayanan Prima Puskesmas Wisata di Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang. 

a. Perbaikan Kinerja SDM Puskesmas 

 

b. Penegakan Disiplin Pegawai 

 

c. Perbaikan Pelayanan terhadap masyarakat 

 

d. Perbaikan manajemen puskesmas 

 

e. Penerapan pelayanan prima 
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2. Faktor Pendukung Optimalisasi Pelayanan Prima Puskesmas 

Wisata di Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

a. Peralatan kesehatan yang baik dan lengkap 

 

b. Pelayanan 24 jam 

 

c. Alat mobilitas yang baik 

 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 
Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimana 

dengan menjelaskan data sesuai dengan hasil yang akan dijabarkan didalam 

tulisan penelitian ini yang disesuaikan dengan temuan peneliti. Menurut Bogan 

dan Tylor dalam buku metode penelitian kualitatis Moleong dijelaskan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan hasil dari sumber kata-kata tertulis yang berada di 

dalam penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk deskriptif dan dapat diamati 

oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti.
2
 

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif adalah 

penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu 

kejadian yang mana di dalam penelitian ini objeknya adalah Pelayanan Prima 

Puskesmas Wisata Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Dengan melihat bebagai 

kendala yang terjadi di dalam optimalisasi pelayanan. Hal ini dilaksanakan  

dengan cara mengklasifikasikan, menganalisis dan menyimpulkan data baru 

disimpulkan dari khusus ke umum. 

 

 

 

 

2
Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

hlm. 4 
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2. Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang 

didapat secara langsung dari subjek peneltian guna kepentingan penelitian. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan data sekunder adalah data pendukung 

yang didapat melalui penelitian-penelitian terdahulu dan juga dikumpulkan 

melalui data-data yang diterbitkan oleh media massa ataupun instansi lain. 

Adapun perincian sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a) Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui 

observasi di lapangan, wawancara dan dokumentasi. Adapun data primer 

dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

seperti Puskesmas Kecamatan Dau mengenai optimalisasi pelayanan prima 

puskesmas wisata di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Adapun data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data mengenai optimalisasi 

pelayanan prima puskesmas wisata di Kecamatan Dau. 

b) Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, media massa, 

penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan atau informasi 

lainnya mengenai optimalisasi pelayanan prima puskesmas wisata. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Observasi 

 

Observasi terstruktur dengan merancang pelaksanaan observasi secara 

sistematis yang terkait dengan optimalisasi pelayanan prima puskesmas 

wisata Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 
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b. Wawancara 

 

Wawancara terstruktur dengan menggunakan interview guide untuk 

mempermudah peneliti dalam memperoleh data dan informasiyang 

dibutuhkan. Sehingga nantinya di dalam interview guide akan mengajukan 

berbagi pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan pada 

optimalisasi pelayanan prima puskesmas wisata. 

c. Dokumentasi 

 

Dokumentasi yang dapat di ambil melalui data dapat berupa data internal 

yang di dapat dari Puskesmas Wisata Kecamatan Dau Kabupaten Malang, 

BPS, Jurnal, dan penelitian sebelumnya tentang Optimaliasai Pelayanan 

Prima Puskesmas wisata. 

4. Subjek Penelitian 

 

Informasi mengenai fakta atau pendapat yang sesuai dengan 

penelitian ini nantinya akan diberikan oleh mereka yang menjadi subjek 

penelitian, Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala Puskesmas Dau 
 

2. Masyarakat penerima program optimalisasi pelayanan prima puskesmas 

wisata di Kecamatan Dau sejumlah 5 orang 
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5. Lokasi Penelitian 

 

Tempat untuk mencari kemudian mengumpulkan informasi mengenai data 

penelitian dan berinteraksi dengan subjek penelitian disebut lokasi penelitian. 

Penelitian ini akan dilakukan bertempat di Puskesmas Kecamatan Dau Jl. Raya 

Sengkaling, Mulyoagung, Dau, Malang, Jawa Timur 

6. Analisis Data 

 

Ada berbagai cara untuk menganalisis sebuah data, menurut Habermas 

dalam Herdiansyah, terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data yakni 

sebagai berikut:
3
 

a) Pengumpulan Data 

 
Dalam penelitan ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, 

mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan 

observasi yang terkait dengan puskesmas wisata di Kecamatan Dau. 

b) Reduksi Data 

 
Data yang diperoleh dari 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. Dalam penelitian ini setelah pengumpulan data, data-data yang terkait 

dengan puskesmas wisata yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 
3
Moeleong,L.J, (2011) Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya.hlm 282 



15 

 

 

c) Display Data 

 
Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Mendisplay data dilakukan 

untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan 

lebih mudah dipahami mengenai puskesmas wisata. 

d) Kesimpulan dan Verifikasi 

 
Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang ada di 

puskesmas wisata di Kecamatan Dau. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

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

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
Sugiyono. 2013. Op.Cit. hlm 252 


