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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis, Pendekatan, Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research atau penelitian yang 

langsung dilakukan ke lapangan baik itu ke daerah, kantor, rumah sakit, kantor, 

atau sekolah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan berdasarkan metode 

penelitian (Simanjuntak & Sosrodihardjo, 2014, hlm. 12–13). 

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Sebagaimana penelitian 

kualitatif berfokus pada penggambaran pandangan atau perspektif subjek yang 

diteliti, pandangan ini harus menjadi 'kompas' atau acuan dalam penelitian 

kualitatif yang dilakukan dan perspektif subjek umumnya berdasarkan 

pengalaman dan makna yang diartikan oleh subjek, kemudian mengacu kedalam 

pendekatan holistik yang menempatkan pengalaman dan makna subjek tersebut 

di pusat penyelidikan kualitatif sebagai proses integratif dan rekursif. (Daher dkk., 

2017) 

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian tentang informasi ilmiah 

yang akan digambarkan secara sistematis berdasarkan objek atau subjek 

penelitian, serta berfokus pada fakta yang diperoleh saat penelitian dilaksanakan. 

(Sanusi, 2017, hlm. 13) 

 

B. Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini mengambil lokasi di Rumah Sakit Sari Mulia. Lokasi 

Rumah Sakit Sari Mulia berada di Jalan Antasari No. 139 Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan. Berdasarkan situs resmi rumah sakit sari mulai (Instalasi 

Rawat Jalan Spesialis, 2021), rumah sakit sari mulai merupakan salah satu 

Fasilitas kesehatan yang terdaftar dan menerima pasien rawat jalan untuk peserta 

JKN/KIS Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 

2021.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  

Subjek penelitian adalah orang yang ditunjuk oleh penulis yang 

dijadikan sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan dalam 

mengumpulkan data (S, 2010, hlm. 116). Subjek dalam penelitian ini adalah 

Administrator BPJS Rumah Sakit Sari Mulia yang bertugas dalam 

penyelesaian pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan. 

 

2. Objek  

Objek penelitian adalah sasaran utama yang harus diteliti karena 

menjadi pokok pembahasan dalam penelitian (Siyoto & Sodik, 2015, hlm. 51). 

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai gambaran kinerja Administrator 

BPJS Rumah Sakit Sari Mulia dalam menyelesaikan pengajuan klaim pada 

pelayanan rawat jalan kepada BPJS Kesehatan serta kendala-kendala yang 

dilalui dalam menyelesaikan klaim tersebut. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumbernya 

yang dikumpulkan peneliti secara langsung (Siswanto, 2012, hlm. 56). 

Data primer yang dimaksud adalah data yang diambil dari subjek 

penelitian. Data Primer dari Penelitian ini adalah hasil wawancara kepada 

Administrator BPJS di Rumah Sakit Sari Mulia terkait gambaran dan 

kendala dalam menyelesaikan pengajuan klaim BPJS untuk pelayanan 

rawat jalan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan 

diterbitkan oleh pihak pengumpul data primer, data sekunder biasa 

berbentuk tabel atau diagram (Siswanto, 2012, hlm. 56).  Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah data yang berisikan informasi mengenai: 

jumlah klaim rawat jalan yang diajukan pada tahun 2021, jumlah pasien 

BPJS Kesehatan pada pelayanan rawat jalan pada tahun 2021, data job 

description atau job list Administrator BPJS, lokasi penelitian, kemudian 

data-data lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah yang 

diteliti.  

 

2. Sumber Data 
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Sumber data ditentukan secara purposive yang mana teknik ini 

ditentukan karena adanya pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016, hlm. 82). 

Purposive ditentukan menjadi sumber data pada penelitian ini karena 

informan/responden yang dipilih merupakan orang yang paling tahu banyak 

informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan 

oleh penulis langsung dari sumber data pertama. Berikut beberapa rincian yang 

menjadi sumber data pada penelitian ini: 

a. Informan, adapun informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 3 

orang yaitu seorang Kepala atau Koordinator administrasi BPJS yang 

memberikan jawaban terhadap kinerja Administrator BPJS dalam 

menyelesaikan pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan dan 2 orang 

Administrator BPJS di Rumah Sakit Sari Mulia yang bertugas 

menjalankan pekerjaan mereka dalam menyelesaikan pengajuan klaim 

BPJS Kesehatan pada pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Sari Mulia. 

b. Dokumen, data tersebut diperoleh dari file hasil dokumentasi dan 

perhitungan yang dilakukan oleh seluruh Administrator BPJS di Rumah 

Sakit Sari Mulia dan website resmi Rumah Sakit Sari Mulia. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data 

(Sugiyono, 2016, hlm. 241). Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini: 
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1. Wawancara, wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung 

yang dilakukan antara 2 orang atau lebih (Hardani dkk., 2020, hlm. 137). 

Adapaun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur 

dengan menggunakan pedoman wawancara yang sebelumnya sudah 

disiapkan oleh penulis dan dan setiap informan akan diberikan pertanyaan 

yang sama. 

2. Dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan melihat atau mencatat suatu 

laporan yang sudah tersedia dan bersifat valid seperti; monografi, catatan-

catatan serta buku-buku peraturan yang ada agar penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan (Kadji, 2016, hlm. 153). Adapun dokumen yang 

didapat peneliti berupa data gambaran umum berupa lokasi penelitian, 

format hasil jawaban dari mengenai data wawancara informan, petugas 

klaim rawat jalan, data klaim rawat jalan tahun 2021, dan beberapa data 

lainnya dari website resmi Rumah Sakit Sari Mulia yang berkaitan 

terhadap penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah teknik mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016, hlm. 244) 
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Analisis data harus dilakukan sebaik mungkin karena bisa menjadi 

perangkap bagi peneliti apabila tidak mampu mengembangkan analisis data yang 

mendalam dan menafsirkan makna dari data yang telah dikumpul (Wahyuni, 

2015, hlm. 48). 

Analisis data sebelum di lapangan dilakukan untuk menentukan fokus 

penelitian, namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. 

Adapun analisis data yang digunakan saat pengumpulan data berlangsung 

dan hingga selesai pengumpulan data adalah model Miles dan Huberman, seperti 

penjelasan berikut: 

1. Reduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang bersifat 

pokok, memfokuskan hal-hal yang bersifat penting, mencari pola atau 

temanya agar mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

(Sugiyono, 2016, hlm. 247). 

2. Penyajian data melalui penguraian secara singkat, membentuk bagan, dan 

atau menyajikan dalam bentuk teks yang bersifat narasi (Sugiyono, 2016, 

hlm. 249). 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

Berikut adalah teknik analisis data yang dilakukan selama di lapangan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Spradley, seperti penjelasan 

yang dikutip oleh (Sugiyono, 2016) berikut: 

1. Analisis domain untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh 

mengenai situasi sosial dari objek penelitian kemudian ditetapkan domain 
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atau kategori dari situasi sosial tersebut untuk menjadi fokus dalam 

penelitian ini; 

2. Analisis taksonomi adalah menganalisis terhadap keseluruhan data yang 

terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan agar dapat 

dijabarkan fokus penelitiannya; 

3. Analisis komponensial adalah mencari ciri spesifik domain yang telah 

ditetapkan menjadi fokus penelitian agar ditemukan perbedaan domain; 

dan 

4. Analisis tema kultural adalah mencari hubungan diantara domain, 

hubungan domain dengan keseluruhan hingga dinyatakan kedalam tema 

atau judul penelitian. 

 

G. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan 

Tahap ini peneliti mempelajari dengan seksama permasalahan yang 

akan diteliti, hasilnya akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk 

meminta persetujuan yang selanjutnya diajukan kepada prodi Asuransi 

Syariah dan dilanjutkan kepada biro skripsi FEBI dalam bentuk proposal 

penelitian.  setelah penetapan judul, penetapan dosen pembimbing serta 

asisten pembimbing, maka akan dikonsultasikan kembali untuk diadakan 

perbaikan seperlunya untuk diadakan seminar proposal. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 
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Tahap ini peneliti berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan 

dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana yang 

telah ditentukan. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Tahap ini dilakukan ketika semua data yang diperlukan sudah 

terkumpul kemudian diolah sesuai dengan teknik pengumpulan data, lalu 

dianalisis secara terstruktur. 

4. Penyusunan Laporan Akhir 

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian, 

kemudian laporan yang telah disusun dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing, dan apabila laporan tersebut telah disetujui oleh Dosen 

pembimbing I dan Pembimbing II dalam sebuah skripsi, dianggap layak 

menjadi sebuah karya ilmiah, hingga setelah siap dimunaqasyahkan. 

 


