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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, sebagai

tempat berlangsungnya objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam pada bulan januari

hingga maret 2014. Alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tanah Putih

Kabupaten Rokan Hilir adalah karena lokasi penelitian merupakan daerah asal penulis

sehingga mempermudah penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses

penelitian dan juga karena keterbatasan waktu penelitian. Penulis juga ingin mengetahui

kualitas pelayan yang diberikan oleh dinas Kesehatan terhadap masyarakat serta sejauh mana

upaya dinas kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarat di Kecamatan

Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan

melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui hasil wawancara dari

informan serta hasil observasi.

2. Data Sekunder

Sebagai data skunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari

kegiatan menelaah buku-buku maupun imformasi lainnya berhubungan dengan masalah

yang diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi terkait.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu berdialog atau tanya jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan

Kepala Puskesmas untuk memperoleh data-data tentang pelayanan kesehatan

masyarakat.

2. Observasi yaitu yaitu penulis pelakukan pengamatan secara langsung pelayanan

kesehatan masyarakat di Puskesmas untuk memeroleh data tentang pelayanan

kesehatan terhadap masyarakat.

3. Angket. Menurut Ridwan (2004:85) angket dilakukan dengan memberikan

pertanyaan tertulis kepada responden. Angket ini bertujuan untuk memperoleh data

pelayanan kesehatan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Semua

pernyataan dalam angket atau kuesioner tersebut disajikan dalam bentuk skala likert.

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generealisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai

kuantitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dari

dan ditarik suatu kesimpulannya (Sugiyono,2003 : 90).

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

penelitian maka, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kecamatan

tanah putih sebanyak 36515.

1. Sampel

Riduwan (2010:56) sampel bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau

keadan tertentu yang akan diteliti. Adapun teknik sampel data penelitian ini
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menggunakan sampel acak (rendom sampel). Berdasarkan penjelasan di atas, maka

penulis menentukan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus slovin

(dalam Husein Umar, 2002;141) dengan kelonggaran ketidak telitian sebesar 10%

yaitu sebagai berikut:

= 1 +
Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Besar Populasi

E = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persentase kelonggaran

ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel) sebesar 10 %. Sehingga

jumlah sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut:

= 365151 + 36515(10%)
= 365151 + 36515(0,1)
= 365151 + 36515(0,01)
= 36515366,15= 99,72 (dibulatkan menjadi 100 orang)

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih

jelasnya tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam

tabel 3.1 dibawai ini:
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Tabel 3.1 : Perincian Populasi dan Sampel

No
Teknik

Pengumpulan Data Subjek Penelitian Populasi Sampel

1 Wawancara Kepala Dinas Kesetan
Kepala Puskesmas
Masrakat (pasien)

1
1
3

5

2 Kusioner/Angket Masyarakat 36515 100
Sumber Data: Data Olahan Lapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala

Dinas dan Kepala puskesmas Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

berjumlah 2 orang dan penyebaran angket kepada  masyarakat yang berkunjung di puskesmas

sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 100 orang.

3.5 Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian ini, penulis menggunakan

metode yang bersifat Deskriptif Kualitatif, dimana data yang dianalisa sesuai dengan

kenyataan yang ada kemudian dihubungkan dengan berbagai teori-teori untuk mendukung

pembahasanya sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami dengan jelas

kesimpulan akhirnya. Dan dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut:

100%
N

F
xp 

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

100% = Bilangan Tetap

Menurut sugiyono (2003: 105) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat
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ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data

kuantitatif. Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan interval yang didistribusikan

kedalam bentuk persen (dalam Usman, 2009:146) dengan alternatif maksimal sampai tidak

tidak maksimal.

Tinggi/Maksimal : 76-100%

Cukup/Kurang : 56-75%

Tidak Maksimal/Rendah : 40-45%

Sangat Tidak Maksimal/Sangat Rendah : 0-39%

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil penelitian

dapat diambil kesimulan dengan baik yaitu tentang upaya dinas Kesehatan dalam

meningkatkan pelayanan kesehatan (studi kasus di Puskesmas Sedinginan Kecamatan Tanah

Putih Kabupaten Rokan Hilir).

Sesuai dengan penetapan sampel, maka penulis menyebarkan kusioner kepada 100

responden. Penyebaran kusioner dilakukan kepada masyarakat yang berkunjung di

Puskesmas Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.


