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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di UPT. Puskesmas Kanigaran yang 

terletak di Jalan HOS Cokroaminoto No. 29 Kecamatan Kanigaran, 

Probolinggo-Jawa Timur. 

3.1.2 Waktu penelitian 

Pelaksanaan waktu penelitian yaitu bulan Februari 2017 

selama 2 minggu. 

3.2 Subyek Penelitian 

Subyek pada penelitian ini adalah semua orang yang pernah 

menggunakan jasa Puskesmas Kanigaran, baik pasien maupun keluarga 

pasien. Subyek penelitian tidak hanya dari sekitar wilayah Kecamatan 

Kanigaran tetapi juga banyak dari Kecamatan-kecamatan di Probolinggo. 

Kriteria yang menjadi subyek penelitian adalah yang tergolong dewasa. 

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Disebut penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

3.4 Tahap Identifikasi dan Penelitian Awal 

3.4.1 Studi Literatur 

Tahap Studi literatur merupakan proses mencari refrensi 

mengenai teori yang dapat digunakan dalam proses penelitian. 

Informasi–informasi tersebut dapat bersumber dari jurnal, skripsi 

dan buku sebagai referensi yang berhubungan dengan penerapan 

metode Service Quality (Servqual) dan Kano Model untuk 

peningkatan kualitas pelayanan. Studi literatur membantu untuk 

menemukan metode yang tepat agar tujuan penelitian dapat 

tercapai. 
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3.4.2 Studi Lapangan 

 Studi lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi masalah maka kita nantinya bisa menentukan 

latar belakang masalah yang menjelaskan situasi dan hal-hal yang 

menyangkut bidang yang akan diteliti. Sehingga kita dapat 

merumuskan masalah yang akan diteliti secara tepat. Dan 

selanjutnya melakukan pengumpulan data yang diambil dari studi 

lapangan tesebut. 

3.4.3 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dilakukan dengan memfokuskan pada 

kondisi yang terjadi di Puskesmas Kanigaran. Setelah dilakukan 

identifikasi masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana mengukur kualitas 

pelayanan jasa menggunakan metode Servqual dan Kano. 

3.4.4 Tujuan Penelitian 

 Penentuan tujuan penelitian ini berfungsi untuk memberikan 

arah dalam pelaksanaan penelitian secara keseluruhan. Tujuan 

penelitian yang ditetapkan seperti yang telah dikemukakan 

sebelumnya pada Bab I. 

3.5 Tahap Pengumpulan Data 

3.5.1 Identifikasi Atribut Kuesioner 

 Identifikasi atribut kuesioner dilakukan untuk mengetahui 

atribut-atribut apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur 

kepuasan pelanggan. Identifikasi atribut dilakukan dengan 

melakukan wawancara kepada pihak Puskesmas Kanigaran dan 25 

pengguna dari Puskesmas Kanigaran untuk mengetahui atribut apa 

saja yang dapat meningkatkan kepuasan para penggunanya. 

Atribut-atribut tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam lima 

dimensi kualitas yaitu tangible, empathy, reliability, responsiveness 

dan assurance. 

  



 

18 
 

3.5.2 Penyusunan Kuesioner 

 Penyusunan kuesioner dapat dilakukan setelah mengetahui 

hasil dari wawancara pada proses identifikasi atribut kuesioner. 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis kuesioner yaitu: 

a. Kuesioner Servqual 

 Penyusunan kuesioner servqual berisi pertanyaan tentang 

tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan dari setiap atribut 

terhadap Puskesmas Kanigaran. Skala penilaian dari kuesioner 

servqual yaitu menggunakan skala likert (1 sampai 5). Contoh 

kuesioner servqual dapat dilihat di lampiran. 

b. Kuesioner Kano 

 Penyusunan kuesioner kano berisi pertanyaan yang 

bersifat positif (functional) dan negatif (dysfunctional). 

Sedangkat untuk atribut yang digunakan sama dengan atribut 

pada kuesioner servqual. Contoh kuesioner kano dapat dilihat 

di lampiran. 

3.5.3 Penyebaran Kuesioner Tahap I 

 Setelah penyusunan kuesioner, maka kuesioner akan dibagikan 

kepada 30 responden yang pernah menggunakan jasa Puskesmas 

Kanigaran. Kemudian dari 30 kuesioner tersebut akan di uji 

validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah atribut pada 

kuesioner dinyatakan valid atau tidak sebelum kuesioner  dibagikan 

kepada beberapa pengguna yang telah ditentukan. 

3.5.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.4.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah 

kuesioner yang dibagikan valid atau tidak. Dalam uji ini 

digunakan software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) dilakukan dengan membandingkan nilai 

dari r hitung dan r tabel. Apabila r hitung > r tabel maka 

data tersebut dinyatakan valid dan kuisioner tersebut 
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mampu menggambarkan terhadap atribut keinginan 

konsumen. 

3.5.4.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 

konsistensi jawaban para pengguna Puskesmas Kanigaran 

terhadap keseluruhan isi kuesioner yang diajukan. Dalam 

uji ini juga menggunakan software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Besarnya koefisien 

reliabilitas itu yang paling baik adalah 1 dan yang paling 

jelek adalah 0. Namun pada kenyataannya nilai 1 sangat 

sulit ditentukan sehingga jawaban seseorang akan cukup 

konsisten jika koefisien reliabilitasnya antara 0,64 sampai 

0,90. 

3.5.5 Identifikasi Jumlah Sampel Penelitian 

 Dalam menentukan jumlah minimum dari sampel penelitian 

dilakukan perhitungan Bernoulli. Diasumsikan bahwa proporsi 

kuesioner yang dapat diolah p = 95% maka proporsi yang tidak 

dapat diolah q = 5% karena pengisian setiap kuesioner selalu 

didampingi agar data lebih akurat, nilai distribusi normal 𝑍𝛼/2 =

 1,96 dan tingkat kesalah 5%. Berikut perhitungannya: 

 n ≥ 
(𝑍𝛼/2  )2  𝑝  𝑞

𝑒2
 

 n ≥ 
(1,96 )2  𝑥  0,95 𝑥  0,05

0,052  

 n ≥ 72,9904 

 Hasil perhitungan jumlah sampel penelitian diatas sebesar 

72,9904 dan dibulatkan menjadi 73 sampel. 

3.5.6 Penyebaran Kuesioner Tahap II 

 Penyebaran kuesioner tahap II dibagikan kepada para 

pengguna Puskesmas Kanigaran sejumlah sampel yang telah 

ditentukan diatas. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung skor 

Servqual dan Kano. 
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3.6 Tahap Pengolahan Data 

3.6.1 Perhitungan Skor Servqual 

 Perhitungan nilai servqual yaitu mencari gap antara skor rata-

rata penilaian tingkat kepuasan (perceived service) dan skor rata-

rata tingkat kepentingan (expected service) para penggunanya. 

Penilaiannya dapat diperoleh dengan rumus: 

Q = P (Perceived service) – E (Expected service) 

 Dari perhitungan dengan rumus tersebut akan didapatkan nilai 

gap dari masing-masing atribut. Nilai gap yang bernilai positif 

maka menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Puskesmas 

Kanigaran baik. Sedangkan nilai gap bernilai negatif maka 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Puskesmas Kanigaran 

kurang baik. 

3.6.2 Pembobotan Atribut Kano 

 Perhitungan skor Kano didapat dari pertanyaan functional dan 

dysfunctional sehingga didapatkan kategori kano setiap atributnya. 

Kategori-kategori tersebut meliputi Questionable, Reverse, 

Attractive, Indifferent, One dimensional dan Must be. Langkah 

Selanjutnya adalah menentukan bobot kano yaitu dengan ketentuan 

untuk Attractive adalah 4, One dimensional adalah 2 dan Must be 

adalah 1. 

3.6.3 Integrasi Servqual dan Kano 

 Servqual dilakukan untuk mengetahui kesenjangan antara 

tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan. Pembobotan atribut 

kano dilakukan untuk mengetahui atribut apa saja yang harus 

diprioritaskan. Pengintegrasian Servqual dan Kano ditujukan untuk 

meyakinkan bahwa atribut yang menarik (attractive attribute) 

merupakan atribut secara rangking tertinggi dalam kesenjangan 

(gap) antara tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan. 
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3.7 Tahap Akhir 

3.7.1 Analisa dan Interpretasi 

 Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data-data yang telah 

diolah. Hasil dari integrasi Servqual dan Kano mencakup semua 

penilaian berdasarkan keinginan dan kepuasan para pengguna. 

Sehingga penelitian ini dapat memberikan usulan yang diajukan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas Kanigaran. 

3.7.2 Kesimpulan dan Saran 

 Tahap akhir dari penelitian ini adalah membuat kesimpulan 

dari pengolahan data yang telah dianalisis. Kemudian memberi 

saran dan masukan bagi pihak yang membutuhkan terutama pihak 

Puskesmas Kanigaran. 
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3.8 Flowchart Penelitian 
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