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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Menurut (Sudaryono 2017:82), penelitian deskriptif (descriptive 

research) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat  

ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penelitian sikap atau pendapat 

terhadap individu, dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau 

pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur. 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi penelitian adalah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Kota Padang Panjang. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2018 sampai 

selesai. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel mandiri baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

membandingkan dengan variabel lainnya (Sugiyono,2016:11). Penelitian ini akan 

menjawab rumasan masalah dengan menganalisa bagaimana pengelolaan barang 

milik daerah pada rumah sakit umum daerah (RSUD) kota padang panjang.  
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Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data yang 

dibutuhkan dalam penulisan ini, terdiri atas :  

a. Data Primer  

Merupakan sumber data yang dibutuhkan dalam penulisan ini. Data primer 

adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama 

atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan observasi 

secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap 

dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

b. Data Sekunder  

Merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari instansi yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dapat berupa arsip, literature serta 

laporan tertulis melalui instansi tempat penelitian yang berhubungan dengan 

penjelasan mengenai pengelolaan barang milik daerah pada rumah sakit 

umum (RSUD) daerah kota padang panjang. Maupun melalui studi 

kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku yang relevan 

lainnya. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dan data yang 

diperlukan penulis sebagai acuan dalam penelitian, maka penulis melakukan 

pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data yaitu : 
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a. Observasi 

Menurut (Sugiyono 2015: 204) observasi merupakan kegiatan pemuatan 

penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan 

pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-

partisipan. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-

partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati 

dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.    

b. Wawancara 

Dalam penelitian ini, penulis pengumpulkan data melalui wawancara dengan 

responden, penulis menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan secara tertulis yang dijadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk 

mewawancarai responden dalam proses pengumpulan data dan informasi. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan 

untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, 

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian.  

3.5 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi peneliti. 

Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2015:300). Dimana peneliti memilih key informan dan informan yang 

peneliti pilih adalah yang dianggap mengetahui tentang permasalahan penelitian.  
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Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimana pengelolaan 

barang milik daerah pada rumah sakit umum daerah (RSUD) kota padang panjang. 

Adapun yang akan menjadi informan yang memberikan informasi keterangan 

tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah : 

Tabel III.1 Daftar Informan penelitian 

 

    NO.  JABATAN JUMLAH 

1.  Kasubag Umum 1 Orang 

2.  Pengurus Barang 1 Orang 

3.  Pembantu Pengurus Barang 1 Orang 

4.  Kepala Pemeliharaan Barang 1 Orang 

5.  Teknisi Alat Medis 1 Orang 

Total Informan 5 Orang 

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang 

3.6 Metode Analisis 

Setelah data dan segala bahan-bahan yang dibutuhkan terkumpul, penulis 

mengelompokkan menurut jenis, dan disajikan dalam bentuk uraian melalui kata-

kata atau kalimat berdasarkan hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. 

Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

yang memberikan gambaran secara umum mengenai variable yang diteliti. Dengan 

demikian penulis menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai 

dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya. 
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Menurut Milles dan Huberman (Dalam Emzir, 2010:129-135) ada 3 

kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu : 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam , memilih, 

memokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana 

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. 

b. Model data 

Model merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun yang 

membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Model 

data dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat 

diakses secara langsung dalam bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti 

dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan 

kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis berikutnya. 

c. Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan 

Kesimpulan juga diverifikasikan sebagaimana peneliti memproses verifikasi 

tersebut, mungkin seringkas pemikiran kedua yang berlalu dengan cepat lewat 

pikiran peneliti selama menulis. 

 

 

 

 


