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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian dilakukan penulis 

di Puskesmas Pekanbaru Kota Provinsi Riau di Jalan Teuku Umar  No. 69 

Pekanbaru, Kota Pekanbaru 28141. Adapun waktu penelitian ini  pada Bulan Mei-

Oktober 2017. 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Menurut Sugiono (2012: 11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel 

satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab 

Analisis Prosedur verifikasi Penerimaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) 

Pekanbaru Kota Provinsi Riau. 

3.2.3 Sumber Data 

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan 

bertujuan, maka data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang 

dihadapi. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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a. Data Primer yaitu data yang penulis dapatkan dari responden secara 

langsug dengan wawancara langsung dengan responden yang terpilih; 

Data Sekunder yaitu data peneliti dapatkan dari pihak ketiga dan tidak 

secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan, dokumen Analisis Prosedur 

verifikasi Penerimaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Pekanbaru Kota. 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

3.3.1.   Wawancara 

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua atau lebih secara 

langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan yang diwawancarai 

disebut interviewee (Husaini dan Purnomo, 2009: 55). Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber 

yang selanjutnya menjadi key informan dan informan. 

3.3.2.   Pengamatan Langsung atau Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang 

terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi yang 

ada mengenai Prosedur verifikasi Penerimaan jaminan kesehatan daerah 

(Jamkesda) Pekanbaru Kota Provinsi Riau tersebut. Menurut Husaini dan 

Purnomo (2009: 52) Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data 

apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara 
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sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliablitas) dan kesahihannya 

(validitasnya).  

3.3.3.   Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumetasi 

ialah biayanya relatif murah, waktu, dan tenaga lebih efisien. Data-data yang 

dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, 

sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan 

angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari 

pihak pertama 

3.4  Informan Penelitian  

Sehubungan dengan penelitian tentang Analisis Prosedur verifikasi 

Penerimaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Pekanbaru Kota Provinsi Riau, 

maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan key informan adalah Kepala 

Puskesmas Pekanbaru Kota, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Ka.Sub.Bag.TU), 

pegawai, tim pengelola jamkesda yang bertugas di Puskesmas Pekanbaru Kota 

serta masyarakat pengguna kartu peserta jamkesda. Informan pegawai dan 

masyarakat dalam penelitian diambil teknik purposive sampling. Menurut 

Riduwan (2008: 63) purposive sampling  yaitu teknik sampling yang digunakan 

peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam 

pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Selain 

teknik purposive sampling  peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam dari satu informan bergulir ke informan lain yang 
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memenuhi kriterian sampai mengalami titik jenuh (Snow ball sampling). Sampel 

pegawai dan masyarakat dalam penelitian ini akan direncanakan dengan 

mewawancarai sebanyak 2 orang pegawai dan 3 orang masyarakat pengguna kartu 

jamkesda, namun jumlah tersebut dapat berlebih maupun berkurang, sesuai 

dengan informasi yang akan diperolah, jika informasi yang diterima belum 

maksimal maka jumlah tersebut akan bertambah begitu juga sebaliknya. 

 Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih 

jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini, maka dapat 

dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini: 

Tabel 3.1: 

Data Key Informan dan Informan Penelitian 

 

No. Sub Populasi 

1 Kepala Puskesmas  

2 Kabag. Tata Usaha 

3 Pegawai 

4 Tim Pengelola Jamkesda 

5 Mayarakat 

 Sumber: Data olahan penelitian, Tahun 2017 

3.5 Analisis Data  

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data dalam 

ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang 

ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif 

deskriptif. Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara nyata Analisis Prosedur verifikasi Penerimaan jaminan 
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kesehatan daerah (Jamkesda) Pekanbaru Kota. Berikut ini beberapa tahapan yang 

dipakai untuk menganalisis data; 

3.5.1 Reduksi Data 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang tepat dan dapat membantu peneliti dalam 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan 

difokuskan pada Analisis Prosedur verifikasi Penerimaan jaminan kesehatan 

daerah (Jamkesda) Pekanbaru Kota. 

3.5.2 Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks deskriptif. 

Informasi yang didapatkan dari lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik 

mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang 

ada tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan 

tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan. 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Setelah semua data yang terkumpul berkaitan dengan Analisis Prosedur 

verifikasi Penerimaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Pekanbaru Kota serta 

mengaitkan dengan teori administrasi dan hambatan-hambatan yang 

mempengaruhi analisis prosedur verifikasi tersebut, maka ditarik kesimpulan yang 

bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan 

mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan 
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dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan 

penellitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


