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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Peneliti 

Penelitian ini dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Riau, lokasi peneliti adalah Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Bangkinang di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

Sedangkan waktu peneliti dimulai dari September sampai dengan selesai. Alasan 

peneliti melakukan penelitian di RSUD Bangkinang Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar dikarenakan banyak masyarakat yang mengeluh akan 

pelayanan yang di berikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang dan 

mengingat waktu dan biaya yang digunakan selama proses peneliti berlangsung. 

Penulis juga ingin mengetahui sejauh mana Analisis Kualitas Pelayanan Rawat 

Inap Dalam Meningkatkan Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Bangkinang. 

 

3.2 Populasi dan sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang di pelajari, tetapi 
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meliputi seluruh karakteristik atau sufat yang dimiliki oleh subjek/objek itu 

(Sugiono, 2012:80) 

Adapun yang menjadi populasi adalah pasien rawat inap Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Bangkinang tahun 2016, yakni berjumlah 5343 orang. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel di gunakan teknik sampling 

insidental yaitu tekinik penentuan sampel berdasrkan kebetulan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data (Sugiyono, 2008:96). Sampel di ambil sebanyak 98 responden. 

Untuk mengetahui berapa jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini penulis menggunakan rumus Slovin, yaitu: 

   
                

       

 Keterangan : 

 N : Jumlah Populasi 

 N : Jumlah Sampel 

 1 : Nilai Konstanta 

 e : Tingkat Kesalahan ( eror ) 

Diketahui, N : 5343 

E : 0,1 
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n : 
    

                
   

N : 98 Orang 

 

3.3 Jenis Peneliti dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan informasi 

dan membuat deskriftif tentang suatu fenomena menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan (Thohirin, 2012:2) 

3.3.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui dua jenis sumber 

data, yaitu: 

a. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

dari sumber pertamanya (Sumardi Suryabrata, 2010:85). Terkait dengan 

penelitian ini, data primer didapatkan dengan observasi dan wawancara 

langsung kepada informan penelitian. 

b. Data Sekunder 

Sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data 

skunder dalam penelitina ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk 

laporan-laporan pendukung serta dokumentasi mulai dari artikel, dokumen 
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kantor, foto-foto dan bahan-bahan tertulis yang sangat membantu penelitian 

ini. Data ini digunakan umtuk mendukung informasi dari data primer. 

. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data,yaitu : 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala 

yang di teliti (Husaini & Purnomo, 2011:52). Metode ini dilakukan utuk 

mendekatkan penulis ke orang-orang yang akan diteliti dan ke situasi atau 

lingkungan mereka yang sebenarnya. Dan penulis dapat masuk kedalam 

lingkungan yang akan diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancara 

disebut interviewee (Husaini & Purnomo, 2011:55). Proses wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan data dari informan tentang Kualitas Pelayanan Rawat Inap di 

Rumah Sakit Umum Daeah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar. Dalam hal 

ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan penelitian 

yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab petanyaan yang 

diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, berhak untuk tidak menjawab 

pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia. 
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Wawancara diarahkan di sekitar atau persoalan atau pertanyaan yang pernah di 

kemukan informan yang terekam melalui pengamatan. Para informan di pilih 

secara purposif dengan saran memperoleh data yang maksimal dari orang-orang 

yang mmiliki peranan penting atau memiliki banyak infirmasi mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umu 

Daerah (RSUD) Bangkinang. Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara yang terstruktur. 

Maksudnya, proses wawancara dilakukan secara terencana. Dalam hal ini peneliti 

terlebih dahulu menyiapkan interview guide sebagian panduan mewawancarai 

informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, yamg menjadi 

informan penelitian adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Informan 

Direktur Rumah Sakit 

Kasi  

Pelayan Medis 

Informan Pendukung 

Kasi  

Keperawatan 

Bagian  

Pelayanan 
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3. Quesioner 

Quesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperamgkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

menjawabnya. Quesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang aka diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Selain itu, quesioner juga cocok dilakukan bila jumlah 

responden cukup besar dan terbesar di wilayah yang luas. Quesioner dapat berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden 

secara langsung atau dikirim melaui pos atau internet (Sugioyono, 2012:142). 

Disini peneliti menggunakanteknik pengumpuln data kuesioner untuk 

mengukur sejauh mana kualitas pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar. 

 

3.5 Analisis Data 

Sesuai dengan teknikpenelitian, data yang di peroleh dipaparkan secara 

deskriptif, yaitu menggambarkan atau menceritakan hasil penelitian dengan 

kalimat-kalimat yang logis agar dapat dimengerti. Teknik analisa data yang 

digunakan oleh peneliti adalah tenis analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif 

adalah analisa terhadap yang diperoleh berdasrkan kemampuan nalar peneliti 

dalam menghubungkan data, fakta dan informasi. Data yang diperoleh dan 

dikumpulkan lalu di kelompokkan menurut jenisnya, kemudian di olah kedalam 

tabel untuk diuraikan dan diberi penjelasan serta keterangan yang didukung 

analisis data yang dilakukan. Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa 
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data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan 

terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan 

melakukan analisis terhadap data tersebut (Suharsimi Arikunto, 2006:59). 


