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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Teluk Kuantan yang beralamatkan di Jalan kesehatan Nomor 1 Sinambek, 

Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis memlih lokaasi RSUD Teluk 

Kuantan ini karna penulis melihat banyaknya pasien peserta BPJS yang 

berobat ke RSUD tersebut dan pelayanan yang diberikan belum bisa 

memenuhi apa yang diharapkan oleh pasien BPJS. Selain itu penulis juga 

sering mendengar keluhan yang di lontarkan pasien BPJS terhadap pelayanan 

di RSUD tersebut. 

3.2  Jenis Data 

3.2.1 Data primer 

 Adalah data yang langsung dikumpulan oleh peneliti dari sumber 

pertama atau key informan dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban 

dengan kondisi yang sesungguhnya mengenai ”Kualiatas Pelayanan bagi 

peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah  Sakit 

Umum daerah Teluk Kuantan”.  

3.2.2. Data Sekunder 

Data yang di peroleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan terhadap 

berbagai publikasi atau catatan penting menunjang penelitian yang berkaitan 

dengan “Kualitas Pelayanan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di 

(BPJS) di RSUD teluk kuantan” 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Observasi  

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, 

dengan disertai pencatat-pencatatan atau prilaku objek sasaran. 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi dua orang atau lebih yang melibatkan 

seseorang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. 

Teknik pengumpulan data  melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung 

satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan 

jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara diarahkan di 

sekitar persoalan atau pertanyaan yang pernah dikemukakan informan yang 

terekam melalui pengamatan. 

Para informan dipilih secara purposif dengan sasaran data yang 

memperoleh data yang maksimal dari orang-orang yang memiliki informasi 

yang penting dan memiliki banyak informasi mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan denga pelayanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.  Dalam 

penelitian ini yang menjadi infoman penelitian adalah berjumlah 6 orang 

yaitu 1 orang kepala bagian pelayanan, 1 petugas BPJS Kesehatan, 2 orang 
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Dokter, dan 2 orang Perawat. Dan dari pasien berjumlah 10 orang untuk di 

wawancarai agar mendapat informsi yang lebih mendukung dalam penelitian. 

3.3.3 Metode Angket 

          Metode angket merupakan pertanyaan diajukan secara tertulis dan 

kepada responden untuk dijawab, setelah pertanyaan dijawab, dikembalikan 

lagi kepihak peneliti. Metode angket dilakukan dalam penelitian adalah 

pengumpulan data dengan peneliti telah membuat pertanyaan terlebih dahulu 

dan memberikan skor pada setiap jawabannya. 

         Adapun jumlah responden penelitian ini berjumlah 100 orang dan 

dengan jumlah yang sama pulajumlah angket yang disebarkanoleh peneliti.                

Cara peneliti mengumpulkan angket ini adalah dengan datang langsung ke 

Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan dan menyebarkan angket kepada 

pasien maupun keluargapasin untuk menjawab pertanyaan didalam angket 

yang dibuat oleh peneliti 

3.4     Populasi dan Sampel 

         Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2011:90) 

Berdasarkan pengertian diatas, populasi dalam penelitian ini yaitu pasien 

Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang menggunakan kartu BPJS 

Kesehatan yang berjumlah 22.982 orang. Jadi jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 22.982 orang. 
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         Adapun tekhnik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah rumus 

Slovin (Husein Umar, 2007:78). Rumus Slovin tersebut adalah sebagai 

berikut: 

n =
 

         

Dimana:  n = Ukuran Sampel 

  N = Ukuran Populasi 

  e = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang digunakan 

         Berdasarkan rumus pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini, maka jumlah sampel (pasien dengan pengguna kartu BPJS 

Kesehatan) dalampenelitian ini adalah sebagai berikut: 

  n =  
     

             
 

   n = 
     

      
       

   n =  99,6 

Dengan populasi atau pasien yang pengguna kartu BPJS Kesehatan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang berjumlah 22.982 orang 

dengan e sebesar 10% maka diperoleh sampel 99,6 orang yang dibulatkan 

menjadi 100 orang. 

Sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

proportionate stratified Random Sampling yaitu mengambil sampel dari 

anggota populasi yang mempunyai anggota/unsur yang tidak homogeny dan 

strata secara proposional (Sugiyono, 2011:93) 
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3.5.    Analisis Data  

 Sesuai dengan metode penelitian, data yang ada dipaparkan secara 

deskriptif, yaitu menggambarkan atau menceritakan hasil penelitian dengan 

kalimat-kalimat yang logis dan mudah dipahami. Teknik analisaadayang 

digunakan oleh penulis adalah adalah teknik analisa kualitatif. Teknik analisa data 

kualitatif adalah analisa terhadap yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar 

peneliti dengan menghubungkan data, fakta, dan informasi. Data yang diperoleh 

dan dikumpulkalalu dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian diolah kedalam 

tabel untuk diuraikan dan diberikan penjelasan serta keterangan yang didukung 

analisa data yang dilakukan. Tteknik analisadatadilakukan bertujuan untuk 

menganalisa data yang telah berkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari 

lapangan terkumpul dalam penelitian ini 

 

 

 

 

 

 

 

 


