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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif yaitu berusaha

menggambarkan fakta-fakta dengan mengemukakan dan menggambarkan

mengenai gejala-gejala secara lengkap tentang aspek yang diteliti dalam

penelitian. Jadi penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena-fenomena

yang terjadi dilapangan. Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data kuantitatif akan dianalisa

berdasarkan hasil perolehan skor berdasarkan teknik pengukuran.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian  ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah DR.

Pratomo Bagansiapiapi yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Kecamatan

Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Adapun yang menjadi alasan penulis

mengambil lokasi ini sebagai  lokasi penelitian karena Rumah Sakit Umum

Daerah DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi ini merupakan salah satu rumah sakit

peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang terdapat di

Kabupaten Rokan Hilir.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/sebyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi.
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Populasi dalam penelitian ini yaitu: (1) Pegawai Rumah Sakit Umum

Daerah DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi yang terdiri dari: Dokter, Perawat,

dan pegawai bagaian administrasi, (2) Pasien Rumah Sakit Umum DR.

Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang mengunakan program

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Untuk mengetahui jumlah

pegawai Rumah Sakit dan pasien Rumah Sakit Umum Daerah DR. RM.

Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang menggunakan program

Jaminan Kesehatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1: Populasi Penelitian

No Populasi Populasi Sampel
1 Pegawai Rumah Sakit 131 13
2 Pasien Penguna Jamkesmas 7,414 99

Jumlah 7,545 112
Sumber: Rumah Sakit Umum DR. Pratomo Bagansiapiapi, 2013.

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai Rumah Sakit Umum

Daerah DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi 131 orang dan pasien yang

mengunakan Jamkesmas pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. Pratomo

Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir pertahun 7,414 orang.

Adapun teknik penarikan sampel yang penulis gunakan untuk pegawai

Rumah Sakit Umum Daerah DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi, yaitu random

sampling, dengan menetapkan sampel 10% dari populasi yang ada, maka

jumlah sampel pegawai dalam penelitian ini adalah 13 orang. Alasan

menggunakan teknik random sampling yaitu: (1) Kemampuan peneliti dilihat

dari segi waktu, tenaga, dan dana, (2) Sempit luasnya wilayah pengamatan

dari setiap subjek, dan (3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti

(Suharsimi Arikuto,2010:177)
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Sedangkan rumus penarikan sampel yang penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah rumus Slovin. Menurut Hartono (2003:42), penggunaan

Rumus Slovin, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian

yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Rumus

slovin tersebut adalah sebagai berikut:
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Dengan populasi atau pasien pengguna program Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas) di Rumah Sakit Umum Daerah DR. RM. Pratomo

Bagansiapapi sebesar 7,414 orang dengan e sebesar 10% maka diperoleh

sampel 98,67 orang dibulatkan menjadi 99 orang.

Berdasarkan rumus penarikan sampel yang digunakan di atas maka

jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 112 orang, yang terdiri dari

pegawai dan masyarakat atau pasien pengguna program Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas) di Rumah Sakit Umum Daerah DR. RM. Pratomo

Bagansiapapi. Sedangkan Tekhnik pengambilan sampel dilakukan dengan

metode Proportionate stratified Random sampling yaitu: mengambil sampel

dari anggota populasi secara acak dan berstrata proporsional

(Ridwan,2003:13).

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian, yang

berkaitan dengan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Adapun data yang diperoleh masih dalam bentuk baku dan memerlukan

pengolahan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari pasien Rumah Sakit

Umum Daerah DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

yang menggunakan Jamkesmas.
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b. Data sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari informasi yang berkaitan atau

berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu buku-buku ilmiah dan

bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Menurut Hartono (2003: 49) Teknik interview merupakan sebuah

dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi

dari orang yang diwawancarai.

Teknik interview dilakukan dalam penelitian ini untuk

pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan

sampel yaitu pasien Rumah Sakit Umum Daerah DR. RM. Pratomo

Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang mengunakan Jamkesmas.

2. Kuisioner

Kuisioner dalam penelitian ini dilakukan untuk pengumpulan data

dengan cara membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan selanjutnya

diberikan dan ditanyakan langsung kepada setiap responden, agar diisi

berdasarkan intruksi yang telah dituliskan pada angket tersebut.

3. Observasi

Menurut Hartono (2003: 50) observasi merupakan kegiatan

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh

alat indra. Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan

penglihatan, penciuman, pendengar, peraba, dan pengecap.
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Observasi dilakukan dalam penelitian ini dilakukan untuk

mengamati langsung lokasi penelitian dengan memperhatikan kenyataan-

kenyataan yang terjadi dilapangan atau Rumah Sakit Umum Daerah DR.

Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir khususnya masalah

pelayanan Jamkesmas.

F. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriftif yang

digunakan untuk memaparkan permasalahan sesuai dengan teori yang

dipergunakan dan kemudian ditarik suatu kesimpulan serta saran dari hasil

penelitian yang dilakukan dengan membandingkan dengan teori yang

berhubungan dengan permasalahan.


