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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini deskriptif  kuantitatif dengan analisis frekuensi dalam 

bentuk persentase dengan menggunakan metode survey. Survei adalah metode 

riset dengan menggunakan kusioner sebagai instrumen pengumpulan  datanya. 

Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang 

dianggap mewakili populasi tertentu. 

Survei deskriptif adalah jenis survei yang digunakan untuk 

menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti. Fokus riset 

ini adalah prilaku yang sedang terjadi dan terdiri dari satu variabel.
42

 

Penelitian kuantitatif yanitu metodologi kuantitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumya 

dianalisis dengan menggunakan statistic deskriptif atau inferensial.
43

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Rumah Sakit Sansani yaitu Rumah sakit 

swasta yang terletak Jl. Soekarno Hatta, Sidomulyo Timur, Marpoyan 

Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289 

2. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai masa 

penelitian berlangsung. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari objek atau indvidu yang memiliki 

karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat inap yang dirawat di 

Rumah Sakit  pekanbarupada tahun 2016 yaitu 6500 pasien. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara 

tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik 

kesimpulan mengenai kerateristik tersebut mewakili pupulasi. 
44

 

Teknik sampel menggunakan purposive sampling (sampel 

bertujuan). Dalam teknik purposive sampling, sample dipilih berdasarkan 

tujuan penelitian. Dalam teknik ini diusahakan agar sampel itu memiliki 

ciri-ciri, karakteristik atau sifat-sifat esensial sesuai dengan sifat-sifat 

populasi sehingga dapat dianggap representasif. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus yang 

diformulasikan oleh Slovin, sebagai berikut :
45

 

  
 

         
 

Keterangan : 

n = Ukuran Sampel 

N = Populasi  

E= Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa ditolerir, e = 0,1 
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Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel dalam penelitian 

adalah : 

 

     
 

         
 

  
    

             
 

 

      
    

  
 

      98, 4848= 98 

Jadi, jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 98 

responden. 

 

D. Sumber Data 

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. 

Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam 

penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.
46

 

Data dapat dibedakan dengan cara memperolehnya. Ada dua jenis data 

dalam kelompok ini, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original-materia dari 

pelaku yang disebut “ first-hand information.
47

 Adapun yang menjadi data 

primer dalam penelitian ini adalah hasil penyebaran angket pada sampel 

penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan 

kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian 

dilakukan.
48
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Pengambilan data yang relevan tersebut dilakukan dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data informasi dengan menggunakan cara 

sebagai berikut : 

1. Angket  

Menurut Burhan, angket adalah serangkaian atau pertanyaan yang 

disusun secara sistematis, kemudian didistribusikan melalui pos untuk diisi 

dan dikembalikan atau dapat juga dijawab dibawah pengawasan peneliti.
49

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengunjungi Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Sansani Kota Pekanbaru untuk memberikan kusioner. Skala 

pengukuran data menggunakan skala ordinal dan dengan jenis pertanyaan 

tertutup dan jawaban tunggal dan skala instrument menggunakan Skala 

Likert. Dengan alternative jawaban menggunakan jenjang 5 yaitu sangat 

setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, ragu-ragu dengan skor 3, tidak 

setuju degan skor 2, sangat tidak setuju dengan skor 1. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri 

data historis dengan kata lain pengumpulan data tertulis terutama arsip-

arsip, buku-buku, serta pendapat dan teori yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 
50

 

3. Observasi 

Teknik ini menurut adanya pengamatan dari peneliti terhadap 

objek penelitiannya, instrument yang dipakai dapat berupa lembar 

pengamatan, panduan, dan lainnya.
51

 

 

F. Uji Validitas 

Validitas atau tingkat ketepatan adalah tingkat kemampuan instrument 

penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak 
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diungkapkannya. Validitas alat ukur adalah akurasi alat ukur sterhadap yang 

diukur walaupun dilakukan berkali-kali dan dimana-mana 

Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator 

dengan total skor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan 

dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. Pengukuran dikatakan valid jika 

mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Berikut ini adalah kriteria 

pengujian validitas : 

1. Jika r hitung > r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). 

2. Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau 

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analis data dilakukan secara statistic deskriptif presentatif dengan 

analisis univariat (univariate analysis) yang berfokus kepada Variabel tunggal. 

Untuk mengolah data, peneliti menggunakan alat SPSS 23.0 (Statistical 

Package For Social Science). Metode ini digunakan untuk mengukur 

hubungan diantara berbagai variabel, meramalkan variabel tak bebas dari 

pengetahuan kita tentang variabel terkait.
52

 

Statistik deskriptif merupakan prosedur-prosedur dalam 

mengorganisasikan dan menyajikan informasi dalam satu bentuk yang dapat 

digunakan dan dapat dikomunikasikan atau dapat dimengerti.
53

 

Statistik deskriptifbertujuan untuk memaparkan data hasil 

penelitian.Statistik deskriptif berhubungan dengan teknik untuk pencatatan, 

pengorganisasian dan peringkasan informai dari data numerik. 
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Sudjana mengatakan, deskriptif persentasif ini diolah dengan cara 

frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen, adalah sebagai 

berikut:
54

 

  
 

 
      

Keterangan : 

P = Persentase  

F = Frekuensi 

N = Jumlah Responden 

100% = Bilangan tetap 

 

Hasil-hasil ini akan diolah untul memperoleh nilai presentasi tingkat 

kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan rumah sakit. Penelitian ini 

menggunakan Skala Likert, berikut tabel  nilai beserta makna nilai tersebut : 

Tabel 3.2 

Presentase Nilai 

Nilai Makna 

85% - 100% Sangat Puas 

68% -  84% Puas 

52% - 68% Sedang 

36% - 52% Tidak Puas 

20% - 36 % Sangat Tidak Puas 

Sumber :Sugiyono,2000 :183 

 

Dari nilai ukur presentase tersebut dapat diketahi tingkat kepuasaan 

pasien terhadap pelayanan di Rumah Sakit Sansani di kota Pekanbaru. 
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