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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yang menurut (Sukmadinata, 2005:5) 

penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau 

saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan 

pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu apa adanya. Dari 

penelitian deskriptif ini, penulis mengambil teknik survey, yaitu salah satu 

pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data 

yang luas dan banyak.   

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 hendak diteliti dilokasi penelitian yaitu Puskesmas Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. 

 

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitin lapangan. Adapun lokasi penelitian ini 

dilakukan pada Puskesmas Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena melihat selama ini realisasi 

kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas masih belum sesuai dengan tujuan 

pemerintah. 
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Dan dalam melakukan penelitian ini mengambil waktu setelah 

dilaksanakannya seminar proposal.  

 

3.3.  Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yang diperoleh dari penelitian secara empiris untuk menjawab 

masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini. 

3.3.2. Sumber Data 

a.  Data primer, yaitu menurut Husein Umar (2004:99) data primer 

merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu 

maupun perseorangan seperti hasil pengisian kuisioner dan wawancara 

yang bisa dilakukan oleh peneliti. Data yang didapatkan dari 

masyarakat di kecamatan tambang dan petugas Puskesmas. 

b.  Data sekunder, yaitu menurut Husein Umar (2004: 99) data sekunder 

merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh 

pihak pengumpul data primer alau pihak lain, misalnya data yang 

berasal dari laporan – laporan maupun literature yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Data yang langsung didapat dari laporan dan catatan yang 

diperoleh dari riset dan perpustakaan serta dokumen – dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian.   
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3.4.  Populasi dan Sampel  

1.    Populasi   

Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah 

dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian (Riduan, 2005 : 54). Populasi merupakan keseluruhan 

anggota subjek penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik, 

adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang 

berobat di Puskesmas Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar yaitu 6.240 pasien.  

2.    Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Pengambilan 

sampel berdasarkan pertimbangan keterbatasan melakukan observasi 

terhadap seluruh sampel, untuk efisiensi waktu dan biaya untuk 

menghasilkan generalisasi terhadap populasi dan mengurangi kesalahan 

penelitian dalam pengambilan sampel. 

Oleh karena populasi yang tidak diketahui maka pengambilan 

sampel menggunakan teknik accidental sampling  , yaitu penentuan 

sampel secara “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 (2005:96). Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 
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pasien, jumlah 100 pasien di dapat dari hasil memakai rumus slovin 

sebagai berikut : 

n = 
21 Ne

N


 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = taraf kesalahan dalam menentukan populasi 

n = 
2%)10(62401

6240


 

n = 
01,0.6241

6240


 

n = 
4,621

6240


 

n = 
5,62

6240

 

n = 99,8 = 100. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian dilakukan metode pendekatan deskriptif analisis yaitu 

suatu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa 

sehingga dapat memberikan gambaran dengan cukup jelas tentang objek yang 

diteliti. Adapun teknik data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah: 

Yaitu pengamatan langsung ke lapangan dengan teknik : 
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1. Observasi, pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap 

fenomena–fenomena yang berkaitan dengan focus penelitian serta 

mencatat kedalam catatan penelitian. 

2. Angket pengumpulan data dengan penebaran sejumlah daftar pertanyaan 

kepada responden. 

3. Wawancara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

kepada resonden yang telah disusun tertulis. 

Tabel. 3.1 Key Informan Penelitian 

No Key Informan Jabatan 

1 A.Rahman,SKM Ka Subag TU 

2 Dua orang pasien - 

 

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 

penyebaran, kewilayahan, kependudukan, agama dan hal-hal lain yang 

berkait dengan objek. 
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3.6. Teknik Analisa Data 

  Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara nyata mengenai analisis pelaksanaan pelayanan kesehatan 

di puskesmas tambang kecamatan tambang kabupaten kampar. 

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 negative. 

Berdasarkan metode penelitian yang dikemukakan di atas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutmya penyajian data 

dengan mengklarifikasikannya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan. Penyajian dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus 

persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

 P = %100x
N

F
 

       

Keterangan: 

P  = Angka Persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = Number Of Cases (Jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100% = Bilangan tetap 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai analisis 

pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas tambang kecamatan 
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tambang kabupaten kampar, keseluruhan indikator yang telah diajukan 

kepada responden menggunakan pengukuran dengan melihat (mean) rata-

rata berdasarkan uji deskriptif. Interprestasi nilai mean tersebut 

berdasarkan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2 Interprestasi Nilai Mean (Rata-rata) Indikator Penelitian 

No Nilai Mean Interprestasi 

1 1,0 - 2,33 Rendah 

2 2,34 - 3, 66 Sedang 

3 3,67 - 5,0 Tinggi 

Sumber : Daeng Ayub Natuna, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


