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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.

3.2.Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Pekanbaru.

Waktu penelitian yakni penulis melakukan penelitian selama 3 bulan dari

Januari - Maret.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah :

A. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil

penelitian lapangan. Sumber data, primer diperoleh secara langsung dari

lokasi penelitian yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau..

Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak

yang dianggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang

akan dibahas serta dari hasil kuisioner.

B. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau, literatur, dokumen serta

peraturan perundang-undang lainnya yang relavan dengan materi

penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui koran, dan majalah yang erat

kaitannya dengan penelitian.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan

tahapan sebagai berikut :

a. Observasi yaitu cara mengumpulkan data yang penulis dengan turun

langsung  ke lapangan tempat penelitian yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Arifin Achmad Provinsi Riau.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengadakan pertanyaan kepada pihak rumah

sakit tentang usaha meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar tahap

kepuasan masyarakat meningkat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data – data atau arsip yang berhubungan

dengan masalah yang penulis teliti.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generelasi yang terdiri atas subjek / objek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari penjelasan diatas peneliti mengambil populasi dari pasien, pegawai

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau tahun 2014 yakni 26.909 orang,

artinya rata- rata jumlah masyarakat yang memiliki kartu Badan Penyelenggara

Jaminan Kesehatan (BPJS) yang berobat ke Rumuh Sakit Umum Daerah

sebanyak 2242 orang perbulannya.
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Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti dan dianggap

menggambarkan populasi.

Teknik menentukan jumlah sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian

ini adalah rumus Slovin.

Rumus : n = 	 	 	
Keterangan :

n  : Sampel

N : Populasi

d  : Nilai Presisi 95% atau sig = 0,05

n = . 	 , 	 	
n = . 	 , 	
n = 	 . 	
n = 	 . 		
n = 0,9977

Jadi dari rumus Slovin dapat diketahui bahwa jumlah sampel dari penelitian

ini adalah 100 orang.

Teknik menentukan sampel penulis menggunakan insedental sampel yang

mana apabila penulis bertemu dengan orang yang datang ke Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Provinsi Riau maka orang tersebut dijadikan responden.
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3.5 Metode Analisis Data

Metode Analisis Data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil

penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimamfaatkan

sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam

menyusun hasil penelitian itu.

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

menggunakan teknik Analisa Kualitatif terhadap data kualitatif maka digunakan

teknik analisa kualitatif yakni dengan menggunakan proses berfikir induktif,

untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap

masalah yang diteliti. Induksi dalam hal ini dibuat bertolak dari berbagai data

yang terhimpun dengan selalu memperhatikan berbagai fakta yang teridentifikasi

munculnya maupun tidak. Karena semua itu sangat penting dalam membuat

kesimpulan. (Rianse dan Abdi,2013:229)


