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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitataif 

menurut Sugiyono (2004:11) yaitu penelitian yang digunakan utnuk mengetahui 

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

atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Suatu 

penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa Kualitas Pelayanan 

Kesehatan Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Babupaten Bengkalis. 

 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil 

Kabupaten Bengkalis, sebagai tempat berlangsungnya objek penelitian. Penelitian 

ini dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan yakni dimulai dari  bulan Februari 

2017 sampai dengan bulan April 2017. Alasan penulis melakukan penelitian di 

desa lubuk muda ini dikarenakan lokasi penelitian merupakan daerah asal penulis, 

sehingga mempermudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan 

selama proses penelitian dan juga karena penulis ingin mengetahui sejauh mana 

kualitas pelayanan kesehatan puskesmas lubuk muda yang sebenarnya 

mempunyai pengaruh besar dalam pelayanan kesehatan dipuskesmas lubuk muda. 

Apabila pegawai dalam pelayanan kesehatan dapat melayani dengan baik dan 

tidak mempersulitakan pelayanan yang diberikan maka akan mempermudahkan 

pasien untuk berobat. 
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3.3. Jenis Dan Sumber Data 

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpul langsung 

dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian dengan permasalahan 

yang akan diteliti mengenai kualitas pelayanan kesehatan puskesmas lubuk 

muda. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban hasil wawancara 

peneliti dengan responden dan hasil observasi peneliti di lapangan 

bersama responden. 

b. Data Skunder, adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data 

penulis peroleh dari berbagai literatur, pendapat para ahli dan teori-teori 

tentang kualitas pelayanan rawat jalan di puskesmas lubuk muda. Data 

yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut seperti : 

1. Visi, misi, dan tujuan 

2. Struktur organisasi dan tata kerja 

3. Tupoksi puskesmas lubuk muda 

4. Undang-Undang yang berkaitan dengan kualitas pelayanan 

dipuskesmas lubuk muda, dan 

5. Data lainnya yang mendukung penelitian ini. 
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3.4.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara bagaimana memperoleh 

data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian 

maka penulis melakukan pengumpulan data dilapangan dengan menggunakan 

teknik pengumulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Penelitian berlajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku 

tersebut. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi 

terus terang, yaitu dengan menyatakan terus terang kepada informasi 

bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Dengan melakukan 

pengamatan langsung ke lokasi penelitian, penulis dapat mengetahui 

langsung perilaku dalam pelayanan kesehatan untuk melayani masyarakat 

yang berobat di puskesmas lubuk muda. 

b. Dokumentasi 

Proses studi yang dilakukan penelitian ini dengan cara 

mengumpulkan data setra menganalisis berbagai referensi buku-buku 

ilmiah, peraturan perundang-undangan, gambar maupun media masa yang 

berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan puskesmas lubuk muda. 

c. Wawancara 

Wawancara yaitu berbentuk interaksi dan komunikasi langsung 

antara penelitian dan informasi. Dengan wawancara peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini 
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tidak bisa ditemukan melalui observasi.  Pengumpulan data dengan cara 

melakukan komunikasi langsung kepada responden mengenai bahan, 

keterangan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan rawat jalan di 

puskesmas lubuk muda.  

d. Angket 

Angket dalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

menyediakan daftar pentanyaan atau pernyataan yang akan penulis ajukan 

kepada responden yaitu masyarakat/pasien yang berobat di puskesmas 

dan pegawai-pegawai yang berkerja di puskesmas lubuk muda. 

 

3.5. Populasi dan Sampel 

A. Populasi 

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang 

akan diteliti baik itu berupa benda, manusia dan aktivitasnya atau peristiwa 

yang terjadi. Sugiyono (2016:90) mengemukakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi penelitian ini adalah 

kunjungan masyarakat umum yang berobat dipuskesmas lubuk muda 

kecamatan siak kecil dari tahun 2014-2016 berjumlah 72.158 pasien yang 

berobat di Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil. 

  



 41 

B. 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 

keterbatasan dana, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat 

menggunakan sampel itu. Menurut Sugiono (2016:91) Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Cara penarikan sampel penelitian menggunakan rumus Slovin agar 

diketahui berapa jumlah sampel yang diambil untuk diteliti. 

 

                      

 

Keterangan: 

N = Jumlah populasi   1 = Nilai Konstanta 

n = Jumlah sampel   e = Tingkat Kesalahan (Eror) 

 

Diketahui : N :72.158 Pasien           e : 0.1 

Ditanya : Jumlah Sampel (N) ? 

Dijawab : 

n =         N 
         1 + N (e)

2 

 

n =       72.158 

        1 +  72.158  . (10%)
2 

 

n =   72.158 

         1 + 72.158   . (0.1)
2 

 

n =       72.158 

        1 +72.158. (0.01)
 

 

 

N 

1 + N.e2 
n = 
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n =        72.158   

        1 + 72.158    

 

n = 72.158   

 72.159 

   = 9.99 digenapkan menjadi 100 orang 

Jadi sampel yang diambil dari populasi yang ada adalah sebanyak 100  

pasien. 

Dari rumus Slovin sampel diatas dapat kita ketahui bahwa sampel yang 

diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebesar 100 pasien dari 

72.158 jumlah populasi kunjungan masyarakat yang berobat dipuskesmas lubuk 

muda kecamatan siak kecil. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pengambilan Sampel dari Populasi penulis 

jabarkan melalui Tabel berikut : 

 Tabel 3.1. Perincian Populasi dan Sampel 

No Jenis Populasi Jumlah 

Populasi 

Sampel 

 Pasien Yang Berobat di 

Puskesmas Lubuk Muda 

72.158 100 

Jumlah Sampel Keseluruhan 100 

Sumber : Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil 2017 

3.6. Analisis Data 

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang 

mengutamakan penghayatan (verstehen), metode kualitatif berusaha memahami 

dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi laku manusia dalam situasi 

tertentu menurut perspektif penelitian sendiri. (Husmani usman dan purnomo 

setiady akbar : 2012: 78). 
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Supaya data yang telah dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat maka 

harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif  yaitu data yang di peroleh dalam 

bentuk kalimat yang teraktur, logis dan efektif sehingga dapat memberikan 

penjelasan atas rumusan masalah dalam penelitian.  

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel danuraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

 F  = Frekuensi 

 N = Populasi 

  Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan analisis kualitas pelayanan 

kesehatan puskesmas lubuk muda kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis yang 

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan Teknik Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial. Yang digunakan dalam teori menurut 

Suharsimi Ari Kunto (2006; 96) yakni:  

 

  F 
Persentase =  

  N 

 

X  100% 
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a) 76% - 100%  = Maksimal  

b) 56% - 75%  = Kurang Maksimal  

c) 40% - 55%  = Tidak Maksimal  

d) 0% - 39%   = Sangat Tidak Maksimal  

Dengan mengunakan teknik pengukuran sesuai dengan rumus diatas maka 

hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu Analisis 

Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil 

Kabupaten Bengkalis. 

 

 


