
 37 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.I Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut sugiono 

(2011:11) penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau 

dengan variabel lainnya. 

Adapun penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh 

informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel-variabel 

yang ada dalam penelitian ini. 

III.II Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sesuai dengan permasalah yang terjadi,  maka penelitian ini dilakukan 

pada puskesmas Kecamatan Kubu Induk kabupaten Rokan hilir. 

III.III Jenis dan Sumber Data 

III.III.I Jenis Data 

Adapun Jenis data yang di gunkan dalam penelitian ini adalah 

data kualitatif, yakni berupa kata-kata atau gambar yang di peroleh  

dari wawancara, catatan lapangan,  dan dokumendokumen lainnya. 

III.3.2  Sumber Data 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang 

dilakukan di lokasi penelitian melalui pengamatan langsung 
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dilapangan yang meliputi identitas responden, Data hasil 

wawancara, dokumentasi dan lain lain. 

b. Data Skunder 

Yaitu data yang diperoleh dari studi ke pustakaan dan 

dokumen dokumen yang berupa data yang diolah atau olahan 

dari objek penelitian. Data yang sudah diolah tersedia 

dipublikasikan. 

III.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara, yaitu berdialog atau tanya jawab kepada kepala 

Puskesmas Kecamatan Kubu induk untuk memperoleh data tentang 

pelayanan kesehatan masyarakat. 

2. Observasi yaitu penulis melakukan secara langsung pengamatan 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Kubu Induk untuk 

memperoleh data tentang pelayanankesehatan terhadap masyarakat. 

3. Dokumentasi  merupakan catatan-catatan yang ada sebagai bahan 

informasi yang mendukung terhadap penlitian.  Teknik ini digunakan 

untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi 

tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang 

berkiatan dengan kinerja puskesmas Kecamatan kubu induk seperti 

catatan, literatur, hasil penelitian media masa, peraturan pemerintah, 

undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini di 
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maksudkan untuk memperoleh data skunder dan teknik dalam 

pengumpulan data. 

III.5 Penentuan Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti dalam menentukan populasi dan sampel 

dengan menggunakan teknik porposive sampling. Teknik Porposive 

Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiono 2010:96) 

1. Kepala Dinas Puskesmas Kecamatan Kubu Induk Kabupaten Rokan 

Hilir berjumlah 1 orang 

2. Petugas Kesehatan Puskesmas Kecamatan kubu Induk Kabupaten 

Rokan Hilir berjumlah 7 orang 

3. Masyarakat Kecamatan Kubu Induk Kabupaten Rokan Hilir 

berjumlah 10 orang. 

III.6 Analisi Data 

Sugiyono (2010:24), analisis data adalah proses mencari dan 

menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilh nama yang penting dan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. Penelitan ini mengunakan teknik analisis data 

kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Reduksi data (Data Reduction), yaitu proses merangkum, pemilhan hal-

halyang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Data yang  sudah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah penelit untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dilakukan 

secara terus menerus selama proses penelitan berlangsung. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, dianalisis melalui tahapan 

penajaman informasi, pengolongan berdasarkan kelompoknya, pengarahan 

atau diarahkan dari arti data tersebut. 

2. Penyaji data (Data Display), yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan 

tindakan. Pada penelitan ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir 

kedalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, 

gambar, tabel, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan 

mendeskripsikan hasil34 temuan dalam wawancara terhadap informasi 

serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data; 

3. Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi (Conclusoin 

drawing/verifcation), penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan 

secara terus menerus selama penelitan berlangsung, yaitu sejak awal 

memasuki lokasi penelitan dan selama pengumpulan data. Penelit 

berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persaman, 

hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan 

dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data 
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melalui verifikasi secara terus menerus, maka akan memperoleh 

kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan 

senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitan berlangsung. 

 

 


