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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian yang sedang peneliti lakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif 

karena peneliti menjabarkan makna lebih dalam terkait peran BPJS Kesehatan 

dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat perspektif maqashid al-

syariah dan penemuan dalam penelitian ini tidak berbasis angka. Sehingga 

pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang 

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, 

sikap, pandangan, serta proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari 

suatu fenomena (Nazir, 1988). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi 

dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

diteliti. (Faisal, 2005). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Pada penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan situasi dan kejadian yang saat ini terjadi. Di dalamnya terdapat 

upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang 

sekarang terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan 

untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.  

Pendekatan tersebut dipilih karena peneliti ingin menekankan dan 

mengeksplorasi serta memperdalam masalah yang sedang diteliti, yakni eksistensi 

dan peran BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman perspektif maqashid al-syari‟ah. 
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B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian yang akan peneliti lakukan bertempat di SMP Negeri 3 Pakem 

yang berlokasi di Harjobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55582. Penelitian dengan judul “Peran BPJS Kesehatan terhadap 

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Perspektif Maqashid Al-syariah” ini 

dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai pada bulan September, 

Oktober dan November. Sedangkan observasi peneliti lakukan pada hari Senin, 24 

Oktober 2016 hingga 3 November 2016. 

C. Obyek Penelitian 

Sumber data yang peneliti ambil adalah data yang bersifat primer melalui 

wawancara dengan populasi yaitu peserta BPJS Kesehatan dan hanya mengambil 

sampel pada tenaga pengajar maupun PNS yang menjadi peserta BPJS 

Kesehatan di SMPN 3 Pakem-Sleman. Selain melalui wawancara, peneliti juga 

menggunakan metode studi literatur dengan fokus kajian yaitu menelaah dan 

mengidentifikasi peran BPJS Kesehatan terkait peningkatan  derajat  kesehatan  

masyarakat  dengan mengacu pada data  yang  disajikan  oleh  BPS Kota 

Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman  pada  tahun  2011 sampai 2015 yang 

memuat informasi mengenai BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman dan 

indikator derajat kesehatan masyarakat seperti angka harapan hidup, angka 

kematian bayi, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini yaitu peserta BPJS Kesehatan dari kalangan 

PNS di SMPN 3 Pakem-Sleman , sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 18 

peserta BPJS Kesehatan yaitu 18 PNS di  SMPN 3 Pakem-Sleman, 1 peserta non-

PNS, dan 1 dokter keluarga. 
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E. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi 

yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya untuk memilih dan 

menetukan informan dalam penelitian ini digunakan Snowball Sampling, proses 

ini baru berhenti setelah informasi yang diperoleh diantara informan satu sama 

lain mempunyai kesamaan sehingga tidak ada data yang dianggap baru. 

Untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini, penulis berencana 

menghadap kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi ataupun 

pendapat karena  kepakarannya  terhadap  masalah  yang  diteliti  seperti 

akademisi-akademisi yang memiliki kemampuan di bidang terkait dan tenaga 

pengajar serta PNS yang  menjadi peserta BPJS Kesehatan di SMPN 3 Pakem-

Sleman. 

Disamping itu juga proses penetapan subjek penelitian menggunakan 

metode Purposive Sampling (Sugiyono, 2013, pp. 218-219). Informan pertama 

merupakan Informan Tahu, peneliti memperoleh informan yang bukan merupakan 

salah satu peserta BPJS Kesehatan tetapi memiliki pengetahuan dan pengalaman 

yang beragam dalam memahami jaminan kesehatan termasuk di dalamnya BPJS 

Kesehatan yakni dr. Nur Aisyah. Informan kedua merupakan subjek utama yang 

dibutuhkan peneliti, yaitu informan sebagai peserta BPJS Kesehatan yakni PNS 

dan non-PNS. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi: 

a. Dokumentasi 

Dengan mengumpulkan buku-buku dan mengkaji tentang BPJS dan 

indikator-indikator derajat kesehatan masyarakat. Baik berupa jurnal, hasil 

penelitian ekonomi maupun studi literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 
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b. Interview (wawancara) 

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dari kalangan PNS di 

SMPN 3 Pakem, Sleman sebanyak 21 responden yang berhubungan dengan 

kepesertaannya dalam BPJS Kesehatan khususnya untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang permasalahan yang diteliti. 

G. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel dependen yaitu derajat kesehatan masyarakat dan variabel independen 

yaitu peran dan eksistensi BPJS Kesehatan. 

H. Pendekatan yang Digunakan 

Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah di atas, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan 

normatif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi 

mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan 

sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. (Faisal, 

2005). Sedangkan pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah latar 

belakang lahirnya dan berkembangnya kasus-kasus mengenai masalah yang 

diteliti. Dari pemaparan di atas, penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, di mana peneliti menjabarkan lebih mendalam terkait masalah yang 

sedang diteliti berdasarkan sumber-sumber yang ada dan pemaparan para pelaku 

di lapangan.   

I. Teknik Analisis Data 

Menganalisis data primer dan sekunder secara kualitatif yaitu 

menganalisis tidak menggunakan angka-angka tetapi kata-kata atau sebuah 

kalimat yang disusun secara logis, runtun dan teratur serta efektif. Data primer 

didapatkan dari hasil wawancara yang kemudian diolah dengan metode analisis 

deskriptif. Peneliti memiliki otoritas untuk memilah dan menetapkan bagian yang 

akan  dideskripsikan dan mendukung tema penelitian. Analisis secara kualitatif 

menjelaskan hasil wawancara yang kemudian peneliti lakukan uji validitas dan 



47 
 

 
 
  

 

reliabilitas terhadap informasi dari masing-masing responden. Jika tidak terjadi 

kontradiksi dalam informasi yang didapat, peneliti melakukan penyajian temuan 

pada penelitian ini. Peneliti meringkas secara detail informasi dari responden dan 

kegiatan responden yang dilakukan di lokasi penelitian seperti ketika terlibat 

interaksi dengan subjek penelitian serta melihat berbagai subjek yang teramati. 

Selain itu, dalam menganalisa data, peneliti menggunakan coding sebagai 

proses penganalisaan. Menurut Strauss dan Corbin (1980) terdapat 3 (tiga) 

macam/jenis proses analisis data (coding) yaitu Open Coding, Axial Coding, dan 

Selective Coding. Agar teori yang dibangun berdasarkan data itu tidak salah, 

ketiga macam coding tersebut harus dilakukan secara simultan dalam penelitian. 

1. Open Coding 

Pada tahap open coding ini, peneliti mensegmentasikan informasi yang 

didapatkan dari beberapa responden pada penelitian ini sehingga peneliti dapat 

menentukan fokus informasi dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini yaitu pada 

keterkaitan antara indikator maqashid al-syariah (perlindungan jiwa dan 

keturunan) dengan indikator-indikator derajat kesehatan masyarakat dengan 

pengukuran melalui peran dan eksistensi BPJS Kesehatan. Sehingga peneliti 

menyusun indikator-indikator sebagai fokus penelitian ini sebagai berikut 

(penjelasan secara lengkap disajikan dalam lampiran): 

a. Perlindungan agama 

1) Kesesuaian syari‟ah 

2) Konsistensi hukum 

3) Komitmen hukum 

b. Perlindungan jiwa 

1) Angka harapan hidup 

2) Angka kesehatan masyarakat 

3) Ketenangan jiwa 
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c. Perlindungan akal 

1) Pengetahuan peserta 

2) Kemudahan informasi 

3) rasionalitas 

d. Perlindungan keturunan 

1) Angka kematian bayi 

2) Merugikan/mengancam 

3) Angka  kematian ibu 

e. Perlindungan harta 

1) Keterjangkauan premi 

2) Rasionalitas konsumsi 

3) Instrumen shodaqah    

2. Axial Coding 

Pada tahap axial coding ini, peneliti mengklasifikasikan konsep-konsep dan 

indikator-indikator yang didapat pada open coding.  Pada tahap ini, terdapat 

beberapa konsep atau jawaban sama antar informan, namun juga terdapat 

beberapa jawaban atau konsep yang berbeda antar informan. Oleh karena itu, 

peneliti menyajikan bentuk jawaban yang berbeda sebagai acuan jika terdapat 

jawaban informan yang berbeda. Proses secara keseluruhan pada tahap axial 

coding ini, peneliti sajikan dalam tabel di bawah ini: 

    Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Total Y (%) 

  Indikator res 1 res 2 res 3 res 4 res 5 res 6 res 7 Y T   

agama 

kesesuaian syariah (A1)         1   2               3   2,857 

konsistensi hukum (A2)                                   

komitmen hukum (A3)                                   

jiwa 

angka harapan hidup 
(J1) 1   2   4   4   4       2   17   16,190 

angka kesehatan 
masyarakat (J2) 3   3   2   2   1   2   1   14   13,333 

ketenangan jiwa (J3) 1   1   1   2   1   1   1   8   7,619 

akal 
Pengetahuan peserta 
(AQ1) 2   2   2   2   1   2 1   1 11 2 10,476 
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kemudahan informasi 
(AQ2) 2 1 1   3   2   2   1   1   12 1 11,428 

rasionalitas (AQ3)   1 1 1 2   1 1   2       2 4 7 3,809 

keturunan 

angka kematian bayi 
(K1)     1   1   1   1       1   5   4,762 

merugikan/mengancam 
(K3)                                   

angka kematian ibu 
(K2)     1   1   1   1       1   5   4,762 

harta 

keterjangkauan premi 
(H1) 1   1   2   2 1 2   1   2   11 1 10,476 

rasionalitas konsumsi 
(H2)         1   1   1       1   4   3,809 

instrumen shodaqah 
(H3)                                   

                
94 11   

                
105   

Tabel 3.1 

Persentase Coding Hasil Wawwancara 

 

Ket:     Y = ya 

T = tidak 

Dengan persentase yang didapat dari perhitungan sebagai berikut: 

        

      (   )
 x 100% 

3. Selective coding 

Pada tahap selective coding ini, peneliti telah mendapatkan informasi inti 

dari tahap sebelumnya, yaitu axial coding yang kemudian dapat disimpulkan dan 

interpretasi data pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Dari kelima indikator 

maqashid al-syari‟ah yang peneliti sajikan dalam penelitian ini, namun hanya ada 

tiga fokus penelitian, yakni pada sisi perlindungan jiwa, sisi perlindungan akal, 

dan sisi perlindungan harta dengan alasan bahwa keterkaitan BPJS Kesehatan 

dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat hanya pada ketiga 

indikator maqshid al-syari‟ah tersebut. 
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Dari hasil coding yang telah dilakukan peneliti terhadap hasil wawancara 

kepada beberapa responden, dapat disajikan persentase terkait indikator-indikator 

tersebut. Pada sisi perlindungan agama, terdapat tiga indikator dengan persentase 

sebesar 2,8%. Angka yang sangat kecil dikarenakan responden meyakini bahwa 

eksistensi dan peran BPJS Kesehatan ditinjau dari sisi perlindungan agama tidak 

berpengaruh secara signifikan. Pada sisi perlindungan jiwa mencpai persentase 

sebesar 37% dengan tiga indikator yang dimiliki. Capaian tersebut cukup besar, 

artinya peran dan eksistensi BPJS Kesehatan telah diakui oleh beberapa responden 

berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

ditinjau dari sisi perlindungan jiwa. 

Ketiga indikator berikutnya pada sisi perlindungan akal yang mencapai 

persentase sebesar 25,4%. Sisi perlindungan akal merupakan indikator maqashid 

al-syari‟ah yang memiliki keterikatan cukup kuat dengan obyek yang diteliti. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan angka yang telah dicapai pada sisi perlindungan 

akal menduduki posisi terbesar kedua. Artinya, para responden meyakini bahwa 

eksistensi dan peran BPJS Kesehatan telah terlihat jelas terhadap peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat ditinjau dari sisi perlindungan akal. Namun berbeda 

halnya dengan sisi perlindungan keturunan yang mencapai persentase sebesar 

9,4%. Angka tersebut menunjukkan bahwa peran dan eksistensi BPJS Kesehatan 

berpengaruh kurang signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

ditinjau dari sisi perlindungan keturunan.  

Pada sisi perlindungan harta dengan tiga indikator di dalamnya memiliki 

persentase sebesar 19%. Dari angka tersebut dapat terlihat jelas bahwa ditinjau 

dari sisi perlindungan harta, BPJS Kesehatan memiliki pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dari interpretasi 

angka ke dalam tujuan penelitian tersebut di atas, oleh karena itu peneliti hanya 

memfokuskan penelitian ini pada tiga indikator maqashid al-syari‟ah yang 

memiliki angka cukup besar, artinya juga memiliki pengaruh cukup signifikan, 

yaitu pada sisi perlindungan jiwa, sisi perlindungan akal, dan sisi perlindungan 

harta. Hal tersebut tidak menandakan bahwa kedua indikator lainnya tidak 
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berpengaruh, namun pengklasifikasian tersebut bertujun untuk memudahkan 

peneliti dalam menganalisis dan menemukan jawaban atas kesenjangan yang 

terjadi di lapangan. 

J. Keabsahan Data 

Untuk menguji keakuratan data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pemeriksaan yang terdiri dari validitas dan reliabilitas. 

1. Validitas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu 

yang hendak diukur, sehingga hasil ukur yang didapat akan mewakili 

dimensi ukuran yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan 

(Neuman, 2006). Validitas yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu: 

a. Reflective Validity yang mengandung maksud agar aspek atau variabel 

terukur dapat merefleksikan variabel yang sebenarnya hendak di ukur. 

Peneliti menemukan bahwa variabel yang dapat diukur adalah beberapa 

peserta BPJS Kesehatan yang pernah menggunakan dan yang tidak 

pernah menggunakan jaminan sosial kesehatan yang dimiliki, baik 

peserta dari PNS maupun non-PNS. 

b. Situated Validity merupakan validitas yang memberikan contoh 

kebenaran yang sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung. Peneliti 

menemukan bahwa tenaga pengajar di SMPN 3 Pakem-Sleman telah 

menjadi peserta BPJS Kesehatan, baik yang non-PNS maupun PNS, baik 

yang sering menggunakan ketika berobat maupun yang belum pernah 

menggunakannya. 

2. Reliabilitas adalah kekonsistenan, keajegan, atau ketetapan. Artinya, jika 

mengukur sesuatu (dimensi dari suatu variabel) secara berulang-ulang 

dengan kondisi yang sama atau relatif sama, maka kita akan mendapatkan 

hasil yang sama atau relatif sama pula antara pengukuran pertama dengan 

pengukuran berikutnya atau dapat juga berarti hasil yang didapat antara 

peneliti satu dengan yang lainnya sama atau relatif tidak jauh berbeda, 

sehingga memunculkan suatu kesepakatan atau suatu kesepahaman sudut 
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pandang yang akan melahirkan kepercayaan terhadap hasil tersebut 

(Neuman, 2006). Dalam penelitian ini terdapat 2 reliabilitas di dalamnya, 

yaitu: 

a. Quixotic Reliability yaitu reliabilitas yang berdasarkan kondisi di 

lapangan. Peneliti menemukan bahwa eksistensi BPJS Kesehatan tidak 

diragukan lagi. Hal ini terlihat dari seluruh tenaga pengajar di SMPN 3 

Pakem-Sleman yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.  

b. Synchronic Reliability merupakan kesesuaian data dengan setiap kegiatan 

di lapangan. Peneliti menemukan bahwa pada awal tercetusnya jaminan 

sosial kesehatan, telah disambut dengan tangan terbuka oleh masyarakat, 

terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini dibuktikan 

dengan semain banyaknya peserta yang memanfaatkan kepesertaannya 

dalam BPJS Kesehatan ketika berobat.  


