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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau adapun 

lokasi penelitian bertempat di Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. 

Pertimbangan memilih lokasi ini adalah factor kerja, waktu, biaya, dan 

yang lebih dipertimbangkan untuk kelayakan objek yang sangat 

memungkinkan untuk mudah mendapatkan informasi dan data yang akan 

menunjang tercapainya tujuan penelitian. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, menurut sugiono 

(2012:11), penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih 

(indevenden) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 

variable satu dengan variable yang lain. 

Untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini maka Peneliti 

menggunakan dua jenis data yaitu: 

1. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan 

dilokasi penelitian wawancara, observasi dan kuesioner. Data primer tersebut 

yakni menyangkut tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Puskesmas Rawat 

Inap Kubu Kecamatan Kubu Babusslam Kabupaten Rokan Hilir. 
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2. Data Skunder 

Data yang didapatkan dari dokumen atau data-data yang tersedia berupa 

informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan yang ada 

pada Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu Babusslam Kabupaten Rokan 

Hilir. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Satori dan Komariah (2009:145), teknik pengumpulan data 

merupakan satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian  adalah mendapatkan data. Teknik atau cara pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Peroses pengamatan secara langsung kelokasi penelitian guna melihat 

secara seksama tentang standar pelayanan, sehingga penulis dapat melihat 

gejala-gejala yang ada di lapangan. Pengamatan dapat dilakukan secara bebas 

dan dan tersruktur. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Pewawancara disebut interviewer. Sedangkan orang yang 

diwawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau 

tanya jawab. 
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3. Kuesioner 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan terstruktur dengan alternative 

(option) jawaban yang telah tersedia sehingga responden tinggal memilih 

jawaban sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat 

pribandinya. (Suyatno, 2005:60) 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan 

beberapa pertanyaan secara tertulis kepada responden yakni Pengunjung atau 

Pasien Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu Babusslam. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(sugiyono, 

2012:90). 

Populasi dalam penelitian ini adalah terdiri dari lembaga-lembaga yang 

memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan di Puskesmas Rawat 

Inap Kecamatan Kubu Babusslam. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. (sugiyono, 2012:91). Pengambilan sampel pada pengunjung 

atau pasien yang ditemui di Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Roakan Hilir yaitu berkisar 100 dengan menggunakan 

teknik yaitu Nonprobability Sampling menurut Sugiyono adalah teknik yang 
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tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsure atau 

anggota populasi untuk menjadi sampel. Selanjutnya menggunakan teknik 

Insidentil Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti 

bisa dijadikan sampel bila dipandang orang tersesbut cocok sebagai sumber 

data. (Sugiyono, 2012:95). Sampel dalam penelitian ini adalah Pengunjung 

atau pasien di Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu Babussalam.  

Key Informant dalam penelitian ini adalah Kepala Puskesmas Rantau 

Panjang Kiri 1 orang, Kepala Kabag Tata usaha 1 orang, Kepala Ruang Rawat 

Inap 1 orang dan Kepala Dinas KesehatanKabupaten Rokan Hilir 1 orang. 

Table 3.1 Nama-Nama Key Informant 

No Nama Jabatan 

1 dr. HendriSiswandi Kepala Puskesmas 

2 H. Zulkarnain Kabag Tata usaha 

3 Nurasiah Kepala Ruang Rawat Inap 

4 A. Ners, Dahniar, S. Kep, M. Kes Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Rokan Hilir 

 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Pelaksanaan 

Standar Pelayanan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu Babussalam 

Kabupaten Rokan Hilir yang telah diajukan kepada responden dengan 

menggunakan teknik skala likert yaitu skala psikometrik yang umum 

digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak 

digunakan dalam riset berupa survey. 
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E. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui Standar Pelayanan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan 

Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis menggunakan 

metode analis adeskriptif, yaitu data yang tekumpul di analisa dengan 

menguraikan serta mengkaitkan denga teori-teori yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada kemudian akan memberikan interprestasi terhadap 

hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari responden dengan menggunakan 

wawancara, observasi, Kuesioner serta didukung dari data yang diperoleh dari 

dokumen yang sesuai dengan objek penelitian. 

Berdasarkan metode yang telah penulis kemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dan 

diberi nilai presentase yang sering disebut dengan teknik deskriptif kualitatif, 

dengan rumus sebagai berikut: 

  

 P 
 

  
x 100% 

Keterangan: 

P = Peresentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah yang diteliti 
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Kemudian untuk mendapat kesimpulan bagi keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran 

yaitu menggunakan teknik pengukuran yang sesuai dengan pendapat 

Suharsimi Ari Kunto (2006:96), sebagai berikut: 

a. 76% - 100% : Maksimal 

b. 56% - 75% : Kurang Maksimal 

c. 40% - 55% : Tidak Maksimal 

d. 0% - 39%  : Sangat Tidak Maksimal 

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan rumus diatas 

maka hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu 

Pelaksanaan  Standar Pelayanan Puskesmas Rawat Ianap Kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. 

 


