
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Tipe dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif  kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui ini 

variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang 

lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa 

Pembangunan Bidang Kesehatan di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. 

Adapun alasan penulis memilih jenis penelitian deskriptif yaitu ingin 

mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung tanpa adanya 

manipulasi dan untuk memahami karakteristik atau apa yang sedang terjadi dari 

tempat yang akan diteliti dilokasi penelitian yaitu di Kecamatan Ungar Kabupaten 

Karimun. 

 

3.2.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penulis menetapkan penelitian terhitung dari Desember 2016 sampai dengan  

Februari 2017. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. 

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu kantor camat ungar yang ada 

di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. Dipilihnya kantor camat ungar di 

Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun ini sebagai objek penelitian. karena  di 

Kantor Camat ini penulis dapati permasalahan yang ingin penulis teliti.  
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3.3.  Jenis dan Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relavan dan lengkap. 

Adapun jenis data sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.3.1.  Jenis Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Menurut Sugiono (2011: 14) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah penelitian kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema atau 

gambar.Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. 

3.3.2. Sumber Data 

Untuk melakukan sebuah penelitian, terdapat 2 sumber data yang saya 

gunakan, yaitu data primer dan sekunder. 

1.  Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-

pihak terkait terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh 

gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara langsung kepada 

Camat, Pegawai Kesehatan, dan masyarakat. Hasil dari tanya jawab 

yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti  

2.  Data Sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan 

melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Data sekunder di peroleh bias dari perpustakaan, tempat peneliti 

melakukan penelitian. 
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a.  Jumlah Penduduk di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. 

b.  Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Ungar Kabupaten 

Karimun. 

c.  Data Sarana Prasarana Kesehatan di Kecamatan Ungar Kabupaten 

Karimun. 

d.  Serta data lain yang mendukung penelitian.  

 

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek 

yang akan diteliti baik berupa benda, manusia dan aktivitasnya atau 

peristiwa yang terjadi. (Sugiyono;2015) mengemukakan bahwa populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini 

adalah Masyarakat Kecamatan Ungar yang berjumlah 5983 orang. 

2. Sampel 

Sampel Merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut, apabila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, finansial, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti 

dapat menggunakan sampel itu, kesimpulan akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus benar-benar representatif 
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(mewakili). Melihat jumlah populasi yang lebih dari 100 maka peneliti 

menarik sampel menggunakan Teori Slovin. Dan Teknik yang digunakan 

adalah Random Sampling (pengambilan secara acak, dimana setiap 

populasi mempunyai kesempatan kesempatan yang sama untuk dijadikan 

sampel). 

 Rumus Slovin : 

(n =
 

       
 )  

Keterangan : 

n  : Jumlah Sampel 

N  : Populasi 

1  : Nilai Konstanta 

   : eror atau tingkat kesalahan (5%-10%) 

n = 5983 

n = 
    

            
 

= 
    

             
 

= 
    

       
 

= 
    

     
 

= 98,356 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka jumlah sampel pada penelitian 

ini  adalah sebanyak 98 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah populasi 

dan sampel  dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase (%) 

Masyarakat (Pasien) 5983 98 100 % 

Jumlah Keseluruhan 5983 98 100 % 

Sumber : Data Olahan Peneliti 2016 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis akan melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Wawancara, adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan secara mendalam dan 

terbuka yang dilakukan oleh pewawancara dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Agar wawancara 

berjalan dengan lancar dan terarah, sebaiknya pewawancara memegang 

catatan kecil sebagai panduan wawancara (interview guide). Teknik ini 

penulis gunakan untuk memperoleh data tentang  Pembangunan Bidang 

Kesehatan di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. 

Tabel 3.2 Daftar Key Informan Penelitian  

 

NO Key Informan Jabatan 

1. Muhd.Faridhasyahdu, SP.MM Camat Ungar 

2. Yusufian, S.Sos. MMP Sekretaris Camat Ungar 

3. H.Sumiran. S.K.M  Kepala Puskesmas 

4. Yeni, ME.Kep Bidan 

5. Paisal,MA. Mk Tenaga Medis 

Sumber : Data Olahan Peneliti 2017 

2. Observasi, adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan 

diteliti. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 
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untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Observasi ini 

digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar, 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung aktifitas-aktifitas yang 

berhubungan dengan Pembangunan Bidang Kesehatan di Kecamatan 

Ungar Kabupaten Karimun. 

3. Kuesioner (angket) 

Kuesioner (angket) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang disebarkan kepada 

responden mengenai Pembangunan Bidang Kesehatan dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ungar Kabupaten 

Karimun, Dimana kuesioner dalam penelitian ini adalah melibatkan 

masyarakat Kecamatan Ungar sebanyak 93 orang sebagai responden. 

4. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, biografi dan lain-lain. Dokumentasi yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup. Dokumentasi yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, 

lain-lain. 

 Data yang bersifat dokumen ini terutama lebih difokuskan pada 

masalah penelitian, di antaranya mengenai sejarah kelembagaan, daerah 
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penyebaran, kewilayahan, kependudukan, agama dan hal-hal lain yang 

berkait dengan objek. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia 

juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. 

Untuk mengetahui bagaimana Pembangunan Bidang Kesehatan Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ungar Kabupaten 

Karimun, penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai Pembangunan 

Bidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan 

Ungar Kabupaten Karimun berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta 

mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk 

menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil 

yang relavan. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik likert 

Sugiono (2010: 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan objek ukur untuk menyusun item-item instrument 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi positif sampai dengan sangat 

negatif. 
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Setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi dan angket data 

tersebut dolah dengan menggunakan rumus presentase (Anas Sudjono 2004) 

sebagai berikut : 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan : 

P = Prekuensi yang sedang di cari presentasenya 

F = Jumlah Frekuensi 

N = Angka Presentase 

100% = Bilangan Tetap 

 Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian, maka 

dilakukan pengelompokan atas 3 kriteria yaitu Baik, Kurang Baik, Tidang Baik. 

Adapun kriteria presentase menurut Husaini 2009 : 146 sebagai berikut : 

1. 61% - 100% Tergolong Baik 

2. 31% - 60% Tergolong Kurang Baik 

3. 0% - 30% Tergolong Tidak Baik 

 

 


