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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian  

Penulis melakukan penelitian ini melakukan dengan menggunakan 

penelitian kualitatif.Penelitian kualitatif menurut krisyantono (2012) bertujuan 

untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan 

data sedalam-dalamnya.Penelitian kualitatif yang merupakan penelitian tentang 

riset yang bersifat deskriftif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori 

dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta 

dilapangan. Selain itu teori juga bermanfaat untuk memberi gambaran umum 

tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan diKecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan 

Hilir, sebagai tempat berlangsungnya objek penelitian. Alasan penulis melakukan 

penelitian di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir adalah karena 

lokasi penelitian merupakan daerah asal penulis sehingga mempermudah penulis 

dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian dan juga 

Karena keterbatasan waktu penelitian. Penulis juga ingin mengetahui pelaksanaan 

prinsip pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Batu Hampar 

Kabupaten Rokan Hilir. Adapun waktu penelitian adalah bulan Juli 2018 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

 3.3.1 Jenis Data 

Adapun jenis dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh  secara langsung dari sumber atau objek 

penelitian. sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah 

wawancara untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dari permasalahan 

mengenai Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Dipuskesmas Kecamatan Batu Hamapar Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data pendukung yang berkenaan dengan Pelaksanaan Prinsip 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dipuskesmas Kecamatan Batu Hampar 

Kabupaten Rokan Hilir yang diperoleh melalui catatan-catatan, laporan, 

arsip ,kegiatan menelaah buku, dokumentasi, data elektronik (website) 

maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

yang diambil dari lembaga atau instansi terkait 

3.3.2  Sumber Data  

a. Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 

peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti 

anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. penulis 

menggunakan beberapa populasi  dalam penelitian ini yaitu : 
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Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Dipuskesmas Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir 

 

Sumber  : Data Olahan Lapangan  Tahun 2018 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang digunakan 

dalam  penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Menurut Narbuko dan Achmadi  (2010:83) wawancara adalah proses 

tanya jawabdalam penelitian yang lanngsung  secara lisan dimana dua 

orang atau lebih mendengar secara langsung  informasi – informasi 

atau keterangan- keterangan. dalam wawancara ini dilakukan dua 

orang yaitu pewawancara sebagai penanya dan yang diwawancarai 

memberikan keterangan atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan. 

2. Observasi  

Menurut Irawan (2004:64) observasi yaitu penelitian yang 

pengambilan datanya bertumpu pada pengamatan langsung terhadap 

objek penelitian. Disini Penulis melakukan pengamatan secara  

langsung kelapangan untuk memperoleh informasi tentang 

Pelaksanaan Prinsip Pelayanan  Kesehatan Masyarakat Dipuskesmas 

Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.  

No Jabatan Jumlah 

1

1 

Kepala puskesmas 1 orang 

2

2 

Pegawai Puskesmas 2 orang 

3

3 

Pasien 5 orang 

 Jumlah 8 orang 
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3. Dokumentasi 

Yaitu metode dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data terkait 

baik menggunakan media tulis maupun elektronik sebagai bukti atau 

dokumentasi telah melakukan penelitian. 

4. Studi Kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui 

bantuan media kepustakaan yang berbentuk buku-buku, artikel, jurnal 

maupun referensi lainnya yang terkait dengan masalah yang diangkat 

penelitian. 

3.5 Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian ini, penulis 

menggunakan metode yang bersifat analisis Deskriptif kualitatif  dimana data 

yang dianalisa sesuai dengan kenyataan yang ada kemudian dihubungkan dengan 

berbagai teori-teori untuk mendukung pembahasanya sehingga dapat tergambar 

secara utuh dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya. 

Peneliti selanjutnya menganalisis deskriptif analisis dengan 

menggambarkan secara jelas berdasarkan kenyataan dilapangan,sehingga 

memperoleh analisa subjektif mungkin dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi data,dengan cara melakukan klasifikasi data dan menentukan 

kategori-kategori data yang diperoleh dan menempatkannya pada kategori 

masing-masing 

b. Langkah berikutnya adalah melakukan pengorganisasian terhadap data 

kedalam kelompok tertentu,sehingga memberikan kemudahan dalam 

membaca dan memahami. 
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c. Kemudian data tersebut diinterprestasikan secara mendalam dan tajam 

dengan berbagai sumber,termasuk temuan dilapangan. Data yang diperoleh 

juda bisa dikembangkan danmengacu pada kerangka pemikiran dan teori-

teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperolehsuatu 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


