
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

1.1 Perspektif Pendekatan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian harus menggunakan metode yang tepat 

agar sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi tentang 

penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit. Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini meliputi data melalui observasi dan wawancara mendalam 

mengenai implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit berdasarkan 

PERMENKES RI. Instrumen penelitian ini dengan menggunakan panduan 

observasi, alat perekam, alat tulis.     

Tujuan umum dari pada penelitian kualitatif yakni mencakup informasi 

tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipasi 

penelitian dan lokasi penelitian (Creswell, 2014). 

Pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang 

mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat 

dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga mentafsirkan dan 

melaporkan hasil penelitian. Menurut Creswell dalam bukunya Educational 

Research penelitiasn kualitatif adalah jenis penelitian dimana peneliti sangat 

tergantung terhadap informasi dari objek/partisipan pada ruang lingkup yang 

luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar 



terdiri atas kata-kata teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa 

terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subyektif (Creswell, 2014).  

Strategi yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

yang menurut Creswell adalah sebuah ekplorasi mendalam mengenai sebuah 

sistem yang terkait. Terikat berarti kasus tersebut dipisahkan dari kasus serupa 

di tempat, waktu, konteks yang lain. Dan merupakan strategi penelitian dimana 

didalamnya peneliti menyelediki secara cermat suatu program, peristiwa, 

aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu 

dan aktivitas, peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan 

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang 

telah ditentukan. Karena kekhususan itu pula maka metode-metode kualitatif 

banyak digunakan oleh para praktisi seperti guru, konsultan, manager atau para 

penutupan lapangan. Mereka membutuhkan hal-hal yang bersifat detail pada 

kasus tertentu untuk digunakan dalam perbaikan kinerja secara intensif. Ada 

beberapa alasan yang mendorong mengapa ilmuan-ilmuan ekonomi, 

manajemen, pendidikan, kebijakan public dan administrasi menggunakan 

pendekatan kualitatif, yang utrama adalah bidang kajian sangat tergantung pada 

nilai-nilai, budaya, dan perilaku yang sudah membaku (Indrawan & Yaniawati, 

2016).  

Penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi implementasi system 

informasi manajemen RSUD Kabupaten Belitung Timur berdasarkan 

PERMENKES RI. 

 



1.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.  

 

1.3 Parameter Penelitian  

Parameter penelitian adalah suatu nilai atau kondisi yang dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam menemukan segala sesuatu untuk mengisi kekurangan 

yang ada, menggali lebih dalam apa yang telah ada, mengembangkan dan 

memperluas, serta menguji kebenaran dari apa yang telah ada namun 

kebenarannya masih diragukan.   

1.1.1 Definisi Parameter  

Parameter merupakan ukuran seluruh populasi peneliti yang hareus 

diperkirakan. Parameter juga merupakan indikator dari suatu distribusi hasil 

pengukuran. Keterangan informasi yang dapat menjelaskan batas-batas atau 

bagian-bagian tertentu dari suatu sistem.  

Suatu paranmeter didefinisikan, terukur dan konstan atau variable 

karakteristik, dimensi, property, atau nilai dari sekumpulan data (populasi) 

karena dianggap penting untuk memahami situasi (dalam memecahkan 

masalah).  

Penentuan objek data sangat diperlukan di alam pengambilan data 

penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, definisi 

parameter dapat disamakan dengan pengertian statistic. Statistic merupakan 

kumpulan data yang diolah untuk menggambarkan suatu permasalahan yang 



berbentuk bilangan sedangkan parameter merupakan alat ukur untuk 

pengolahan data. Perbedaannya terletak pada sumber data berasal dari 

penelitian sample sedangkan parameter sumber data berasal dari populasi 

penelitian.  

Populasi yang menjadi ukuran dalam penelitian kualitatif, menurut 

Sugiyono (2014) populasi dinamakan sebagai situasi social (social situation) 

yang terdiri atas tiga elemen (tempat, pelaku, aktivitas) yang berinteraksi secara 

sinergi.  



3.3.2 Operasionalisasi Parameter  

Tabel 3.1 

Definisi Operasionalisasi Parameter di RSUD Kabupaten Belitung Timur 

 

Variavel Aspek Variabel Parameter Indikator 
Sumber informasi 

(informan) 
Jenis data 

Teknik 

pengumpulan 

data 

Evaluasi 

implementasi 

SIMRS  

SIMRS adalah sistem informasi manajemen 

yang terintegrasi dari tiap sub sistem yang 

ada di RS, membentuk satu kesatuan dan 

saling berinteraksi untuk melakukan 

pengolahan data dimulai dari input, proses 

dan output untuk mengambil keputusan.   

PERMENKES 

RI  NO. 1171 

Tahun 2011 

a. Pelaporan  

b. Pengisian 

formulir  

c. Pengolahan data   

a. Staf IT RS  

b. Kepala ruang  

c. Staf medis  

d. Karyawan RS  

Data 

primer dan 

sekunder 

hasil  

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi  

Kualitas 

informasi   

Kualitas informasi adalah karakteristik yang 

diharapkan dari output sistem informasi  

Kualitas 

informasi  

a. Relevan  

b. Akuran  

c. Andal  

d. Lengkap  

e. Tepat waktu  

f. Dapat  

g. Dipahami  

h. Dapat diverifikasi  

a. Staf IT RS 

b. Kepala ruang  

c. Staf medis  

d. Karyawan RS 

Data 

primer dan  

sekunder  

Wawancara, 

dokumentasi  

Rekomendasi, 

perbaikan dan 

pengembangan 

SIMRS  

Rekomendasi perbaikan dan pengembangan 

sebuah SIMRS adalah upaya-upaya konkrit 

dari hasil analisis dan evaluasi sebuah sistem 

yang telah berjalan.  

Rekomendasi 

perbaikan dan 

pengembangan  

 a. Direktur RS  

b. Staf IT RS 

c. Kepala ruang  

d. Staf medis  

e. Karyawan RS  

Data 

primer dan 

sekunder  

Observasi 

wawancara, 

dokumentasi  

 



1.4 Penentuan Informan  

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data 

dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat informan yang 

bertinsdak sebagai sumber data dan informan harus memenuhi syarat, yang 

akan menjadi informan narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah 

direktur rumah sakit, perwakilan manajer, staf dan pelaksana perwakilan dari 

setiap unit rumah sakit yang menggunakan modul SIMRS.  

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi biasa 

tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari 

keragaman fenomena social yang diteliti. Dengan demikian, informan dipilih 

secara purposive sampling yaitu proses penentuan informan berdasarkan 

informan yang telah dipilih dengan kriteria inklusi karyawan yang 

menggunakan SIMRS dan mempunyai user id tanpa menentukan jumlah secara 

pasti kemudian menggali informasi terkait topic penelitian yang diperlukan 

sampai data yang didapatkan dianggap telah memadai.    

 

1.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh 

(Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data 

yaitu :  

1. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, data 



primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada Manajer IT 

SIMRS, user admin dari unit rawat jalan, rawat inap serta IGD RSUD 

Kabupaten Belitung Timur.  

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data ini 

adalah segala dokumen pendukung, SPO, terkait SIMRS RSUD Kabupaten 

Belitung Timur.  

 

1.6 Teknik Pengumpulan data dan Informasi  

Beberapa teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi atau pengamatan partisipatif, 

wawancara, dan studi dokumentasi.  

 

Gambar 3.1  

Teknik Pengumpulan Data  

 

1.6.1 Prosedur Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk 

mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :   

 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Observasi  Wawancara  Studi Dokumentasi 



1.6.1.1 Observasi  

Observassi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis 

melalui suatu subjek dan objek sasaran secara langsung yaitu karyawan yang 

menggunakan sistem informasi rumah sakit. Observasi difokuskan sebagai 

upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber primer dengan 

mengoptimalkan pengamatan peneliti (Indrawan & Yaniawati, 2016:135). 

Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif, dimana peneliti datang 

di tempat kegiatan orang yang diteliti, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi 

ke lokasi penelitian langsung dengan mengamati dan melihat secara langsung 

kegiatan yang pada RSUD Kabupaten Belitung Timur dan melakukan 

pengamatan SIMRS yang sedang dijalankan. Sehingga peneliti mengetahui apa 

saja yang aka nada didalam SIMRS dan Standard Operasional Prosedur. 

Peneliti melakukan pengamatan kepada user yang menggunakan modul SIMRS 

dan sejauh mana user dapat menggunakan SIMRS dengan baik.    

1.6.1.2 Interview in dept (wawancara mendalam)  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topic tertentu (Sugiyono, 2014). Penulis menggunakan wawancara mendalam 

untuk memperoleh data dan informasi tentang penersapan sistem informasi 

manajemen rumah sakit. Wawancara mendalam adalah suatu prosedur 

kebijakan dan sebagaimananya yang berkaitan dengan evaluasi penerapan 

sistem informasi rumah sakit di rumah sakit.  



1.6.1.3 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek 

sendiri atau orang laun tentang subjek. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen 

lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek bersangkutan. Dokumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dengan kategori 

dokumen eksternal. Dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi 

yang dihasilkan oleh suatu lembaga, seperti surat pernyataan dal lain 

sebaginnnya (Bugin, 2010) 

1.6.2 Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Analisis data penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan sampai selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Dalam hal ini peneliti menganalisis data yang dihasilkan melalui wawancara 

bila jawaban yang diwawancdarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, 

maka peneliti akan melanjutkan ke pertanyaan lagi sampai data jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data meliputi :  

 

 

1. Reduksi data (data reduction)  



Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya 

(Indrawan & yaniawti, 2016 : 155). Reduksi data yang dilakukan penulis 

dalam penelitian ini adalah memilih, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai 

evaluasi penerapan sistem infdormasi rumah sakit di RS sehingga 

kesimpulan dapat ditarik dan di verifikasi.  

2. Penyajian data (display data)  

Hasil reduksi data kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk 

teks nartasi deskriptif. Tahap penyajian data berisi tentang pengolahan data 

setengah jadi yang sudah seragam adalah bentuk tulisan dan sudah memiliki 

alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai teman-tema 

yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecahkan 

tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana.  

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification) 

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, 

verifikasi dilakukan karena data yang telah disajikan berupa kesimpulan 

awal masih bersifat sementara, karena bias terjadi perubahan bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya 

tetapi bila kesimpulan data didukung oleh bukti fisik terkait dan sah, maka 

kesimpulan yang dikemukakan akan kredible. Sesuai dengan teori Sugiyono 

(20132 : 252) bahwa “langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi”. Kesimpulan yang awal dikemukakan 



masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak diketemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya 

(Sugiyono, 2013 : 252).  

Peneliti dalam hal ini melakukan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi terhadap bukti-bukti yang berhubungan dengan evaluasi 

penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kabupaten Belitung Timur yang 

selanjutnya peneliti melakukan pembahasan hasil dari analisis data yang 

terpusatkan pada penelitian.  

 

1.6.3 Keabsahan Data  

Di dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif masih 

memiliki subjektivitas yang sangat tinggi. Peneliti saat akan melakukan analisis 

data terlebih dahulu memastikan apakah data yang ditemukan serta 

interpretasinya telah akurat atau belum. Validasi temuan dalam penelitian 

kualitatif menurut Guba 1981 dalam (Indrsawan & Yaniawati, 2016: 153) 

mneliputi beberapa kriteria, yakni : Credibility, transferability, dependability, 

dan confirmability.   

1.6.3.1 Credibility (kredibilitas)  

Uji kredibilitas data atau kepercsayaan dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan, tringulasi, diskusi dengan sejawat, 

analisis kasus negative dan member check (Sugiyono, 2014 : 364).  

1. Perpanjang pengamatan  



Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data 

penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah 

diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek ke lapangan benar 

atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data 

sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat 

diakhiri.  

2. Meningkatkan ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tewrsebut maka kepastian 

data dan urutan peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis.  

3. Triangulasi  

Menurut Sugiyono (2015:439) triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu.  

Pada penelitian ini, untuk menguji keabsahan data akan 

menggunakan triangluasi teknik dengan metode wawancara mendalam, 

observasi, dan juga telaah dokumen terkait penerapan SIMRS. Selain itu, 

peneliti juga melakukan triangulasi sumber dilakukan dengan cara cross 

check data dengan fakta dari sumber yang berbeda. Dengan cara ini peneliti 

dapat menemukan data yang absha dan dapat dipercaya diantara 

kemungkinan kontrradiksi data dan semacamnya.  

 

 

 

Wawancara 

mendalam  

Observasi 

partisipan  
Sumber data 

yang sama 



 

 

 

 

Gambar 3.2  

Triangulasi teknik  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  

Triangulasi sumber  

 

4. Analisis kasus negative  

Peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan 

dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi yang berbeda atau 

bertentangan dengan data yang telah ditentukan, berarti data yang 

ditemukan sudah dapat dipercaya. Sebaliknya bila peneliti masih 

mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan 

maka peneliti mungkin akan merubah temuan.   

 

 

5. Menggunakan bahan  referensi  

Bahan referensi yang dimaksud adalah bahan pendukung subjek 

penelitian, foto-foto, dokumentasi dan sebagainya. Dalam laporan 

Dokumentasi  

Wawancara B 

A 

C 



penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan 

foto-foto atau dokumen autentik, sehingga lebih dapat dipercaya.  

6. Member check  

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan member check dapat dilakukan 

setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu 

temuan atau kesimpulan.   

1.6.3.2 Transferability (keteralihan)  

Pengujian transferability dengan mengacu kepada sejauh mana hasil 

penelitian tersebut dapat digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, agar 

orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitas sehingga ada 

kemnungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam 

membuat laporannya harus memebrikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan 

dapat dipercaya.   

1.6.3.3 Depandability (ketergantungan)  

Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan 

masalah/focus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan 

analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus 

dapat ditunjukkan oleh peneliti.   

1.6.3.4 Confirmability (kepastian)  



Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan dilapangan dan mengevaluasi hasil penelitian, 

apakah hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan 

atau tidak. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih keabsahan data dengan 

pendekatan triangulasi teknik dan sumber untuk mengungkapkan dan 

menggambarkan masalah-masalah yang disajikan objek penelitian.   

 

1.7 Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian yaitu urutan proses penelitian dari mulai 

pengumpulan data, pengolahan sampai penyajian. Prosedur penelitian yaitu 

langkah-langkah dalam suatu proses penelitian dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, 

walaupun ada beberapa hal yang sering terjadi modifikasi dalam 

pelaksanaannya oleh peneliti sesuai dengan kondisi yanhg dihadapi tanpa 

mengabaikan prinsip-prinsip umum dalam proses penelitian. Tahap-tahap 

penelitian kualiktatif tidak mempunyai batasan-batasan yang tegas oleh sebab 

desain dan focus penelitian dapat mengalami perubahan, jadi bersifat 

“emergen”. Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 

 

Gambar 3.4 

Sistematika dan Prosedur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

Tahap Pra-Lapangan: 

1. Menyusun rancangan penelitian  

2. Memilih lapangan  

3. Mengurus perijinan  

4. Menjajaki dan menilai keadaan  

5. Memilih dan memanfaatkan 

informasi  

6. Menyiapkan instrument dan 

rancangan wawancara 

7. Personal etika  

Tahap studi lapangan: 

- Mengidentifikasi situassi 

eksisting atau kondisi awal  

- Membandingkan dengan 

kondisi ideal  

- Mengidentifikasi gap  

 

Pengumpulan data: 

- Observasi  

- Wawancara mendalam  

- Studi dokumentasi  

 

Tahap pengkajian dan pengolahan 

data: 

- Reduksi data  

- Display data  

- Analisis data  

- Mengambil kesimpulan  

- Narasi hasil analisis  

Hasil penelitian: 

Rekomendasi, perbaikan dan pengembangan SIMRS 

RSUD Kabupaten Belitung Timur 

Peningkatan kualitas informasi 



1.7.1 Tahap Pra-Lapangan  

Tahap pra-lapangan yang dilakukan peneliti pada tahap ini adalah :  

1. Menyusun rancangan penelitian  

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam 

lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bias diamati serta 

diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-

peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi.  

2. Memilih lapangan  

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka 

dipilih lokasi penelkitian yang digunakan sebagai sumber data, dengan 

mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah (informan) tidak 

terlalu berpengaruh dari pada konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilih 

yang ditetapokan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung 

dengan lapangan. Selain didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi dari 

pihak yang terkait juga melihat dari keragaman masyarakat yang berada di 

sekitar tempat yang menempatkan perbedaan dan kemampuan potensi yang 

dimilikinya.  

3. Mengurus perizinan  

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan 

penelitian. Terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu 

kualitatif, maka perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya 

dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan 

kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perizinan 



yang dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas 

kehadiran kita sebagai peneliti.  

4. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan  

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi 

kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses 

penjajakan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena kitalah 

yang menajdi alat utamanya maka kitalah yang akan menentukan apakah 

lapangan merasa terganggung sehingga banyak data yang tidak dapat 

digali/tersembunyi/disembunyikan, atau sebaliknya bahwa lapangan 

menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka sewhingga data apapun 

dapat digali karena mereka karena tidak merasa terganggu.  

5. Memilih dan memanfaatkan informasi  

Ketika kita menjelajahi dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada 

hal penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu menentukan patner kerja 

sebagai “mata kedua” kita yang dapat memberikan informasi banyak 

tentang keadaan lapangan. Informan yang dipilih harus benar-benar orang 

yang independen dari orang lain dan kita juga independen secara 

kepentingan penelitian atau kepentingan karir.  

6. Menyiapkan perlengkapan penelitian  

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai 

pengumpul data (instrument). Peneliti terjun secara langsung kelapangan 

untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan.  

 



7. Memperhatikan etika penelitian  

Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara 

perorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul, hidup, 

dan merasakan serta menghayati bersama tatacara dan tata hidup dalam 

suatu latar penelitian. Persoalan etika akan muncul apabila peneliti tidak 

menghormati, memathui dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan 

pribadi yang ada. Dalam mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi 

yang ada. Dalam menghadapi persoalan tersebut peneliti hendaknya 

mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis maupun mental.  

 

1.7.2 Tahap Studi Lapangan  

Pada tahap ini dilakukan pendahuluan untuk melihat kemungkinan 

dalam penelitian dengan mulai memasuki dan mengadakan observasi dan 

wawancara langsung ke rumah sakit dengan mengidentifikasi kondisi dan 

situasi sistem informasi saat ini, menganalisis gap dan melakukan evaluasi 

sistem informasi manajemen rumah sakit menggunakan metode yang telah 

ditentukan, melibatkan beberapa informan yang bersangkutan untuk 

memperoleh data melalui wawancara dan studi dokumentasi sebagai data 

pendukung.  

Setelah data terkumpul dilakukan seleksi data yang dibutuhkan sesuai 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Pada 

tahap ini dilakukan pengkajian bagaimana kondisi eksisting terhadap penerapan 

sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUD Kabupaten Blitung Timur 

hambatan/kendala dalam penerapan berdasarkan metode yang telah ditetapkan.  



 

1.7.3 Tahap Pengkajian dan Pengolahan Data  

Pengkajian dan pengolahan data adalah proes mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Tahap ini dilakukan 

peneliti sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya diantaranya dengan 

reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 

Meningkatkan keabsahan hasil.   

 

1.7.4 Tahap Pelaporan  

Menulis laporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses 

penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun laporan hasil penelitian dengan 

format tulisan dan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca terkait hasil 

evaluasi penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit apakah hasil 

kualitas informasi dari SIMRS sesuai atau tidak.  

Penulis dalam melaksanakan penelitian tidak merta melakukan 

penelitian tidak melibatkan orang lain, peneliti dalam penelitian memerlukan 

pihak lain untuk membantu proses penelitian. Tahap ini dilakukan agar dalam 

melakukan penelitian, peneliti memperoleh masukan dari orang lain.  

 

 

1.7.5 Jadwal Penelitian  



 Penelitian ini dilaksanakan sejak Maret 2020 sampai dengan Agustus 

2020. Penelitian ini diawali dengan penyusunan usulan penelitiann dengan 

melakukan kegiatan prapenelitian yang meliputi kepustakaan, media 

cetak/elektronik, baik literature teoritis, dokumen-dokumen terkait. Lebih 

jelasnya rincian jadwal penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 

No Kegiatan Penelitian Bulan 

Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt 

1 Persiapan penelitian  V V V      

2 Penulisan dan 

konsultasi  

   V V    

3 Seminar usulan 

penelitian 

    V    

4 Pengumpulan data       V   

5 Pengolahan data       V   

6 Konsultasi dan 

penulisan Tesis 

     V V  

7 Ujuan akhir dan Revisi 

Tesis  

      V  

8 Ujian dan 

penyempurnaan  

      V  

9 Pemberitahuan Wisuda         V 

 

 


