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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menekankan 

pada penilaian numerik atas fenomena yang dipelajari. Penelitian kuantitatif 

dalam melihat variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat 

(kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen (bebas) dan 

dependen (terikat) (Sugiyono, 2010: 18). 

Dasar penelitian ini merupakan penelitian berbentuk survei, yang 

mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui 

kuesioner atau angket yang nantinya menggambarkan berbagai aspek dari 

pengaruh terpaan sosialisasi BPJS terhadap tingkat pemanfaatan layanan 

BPJS kesehatan di Desa Sumberrejo Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, 

Jawa Timur (Sugiyono, 2003: 4-30).  

 

3.2 Populasi dan Sampel  

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:80). 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sumberrejo 

yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS dan menerima sosialisasi BPJS 

Kesehatan. Desa Sumberrejo terdiri dari 5 Dusun, 9 RW, dan 30 RT dengan 

jumlah populasi penduduk berusia 21-54 tahun yaitu sebesar 98 jiwa. 

Besar populasi tersebut dengan rincian penduduk berusia 21-24 tahun 

sebanyak 1 jiwa, 25-34 tahun sebanyak 21 jiwa, 35-44 tahun sebanyak 45 

jiwa, 45-49 tahun sebanyak 18 jiwa, dan 50-54 tahun sebanyak 13 jiwa. 
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3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Suyanto, 2008: 43). Dalam penelitian ini, jumlah sampel 

penelitian sebanyak 98 orang. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling Probability Sampling 

dengan cara Cluster Sampling. Probability Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel disini populasi 

berjumlah 98 jiwa, sedangkan Cluster Sampling adalah teknik sampling 

untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data 

sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi, kabupaten, atau desa 

di sini sampel terpilih berjumlah 98 jiwa yaitu dengan rincian 19 orang dari 

Jombok, 19 orang dari Kauman, 20 orang dari Tlumbung A, 20 orang dari 

Tlumbung B, dan 20 orang dari Sumber (Sugiyono, 2010:82). 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberrejo Kec. Sumberrejo, Kab. 

Bojonegoro, Jawa Timur. Pengambilan data dan penyebaran kuesioner 

penelitian dilaksanakan bulan Maret-April 2017, penghitungan skoring nilai 

kuoesioer penelitian dilakukan pada bulan Mei 2017, dan pengolahan data 

dilakukan pada bulan Juni-Juli 2017. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan menggunakan isntrumen 

kuesioner. Dalam hal ini, subyek penelitian adalah masyarakat Desa 

Sumberrejo, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur. Penyebaran 

kuesioner ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai pengaruh terpaan 

sosialisasi layanan BPJS terhadap tingkat pemanfaatan layanan BPJS 

kesehatan. Kuesioner dalam penelitian ini berisi pertanyaan tertutup. 

Kuesioner ini diuji validitas mukanya (face validity) artinya seluruh 

pertanyaan dapat dipahami oleh responden (Adiningsih, 2002). 
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3.5 Pengujian Instrumen 

Instrumen penelitian adalah alat fasilitas yang digunakan oleh penelitian 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diperoleh untuk menunjukkan sejauh mana instrumen penelitian dapat 

dipercaya dan dilakukan dengan dua pengamatan yaitu : 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan bantuan SPSS versi 18. Adapun 

rumus yang digunakan untuk menghitung validitas kuesioner adalah 

product moment dari Pearson sebagai berikut (Riduwan & Akdon 2007). 

 

   

Dimana : 

rᵪᵧ = Koefisien validitas 

N = Jumlah Responden 

X = Skor Item/Butir, Y = Skor Total Item/Butir 

 Hasil uji validitas berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa 

semua nilai r hitung atau nilai r hasil lebih besar dari 0,113. Dapat 

disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan 

valid atau dapat mengukur pengetahuan dan kepercayaan. 
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Tabel 3.1 Uji Validitas 

Item Koefisien Validitas R tabel Keterangan 

1 0,951 0,202 Valid 

2 0,904 0,202 Valid 

3 0,919 0,202 Valid 

4 0,883 0,202 Valid 

5 0,782 0,202 Valid 

6 0,782 0,202 Valid 

7 0,829 0,202 Valid 

8 0,926 0,202 Valid 

9 0,905 0,202 Valid 

10 0,870 0,202 Valid 

11 0,879 0,202 Valid 

12 0,705 0,202 Valid 

13 0,658 0,202 Valid 

14 0,908 0,202 Valid 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel, jika 

jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penghitungan 

koefisien cronbach dengan standar Malhorta, di mana α > 0,6. Dikatakan 

reliabel jika cronbach Alpha > 0,6. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

program SPSS 18. 

 

 

 

Di mana : r = reliabilitas, k = total nilai varians  

Hasil perhitungan reliabilitas pada variabel pengetahuan dan 

kepercayaan dalam kuesioner menunjukkan bahwa semua butir pada 
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masing-masing variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,6, dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa butir-butir pertanyaan pada masing-

masing variabel memiliki konsistensi dalam mengukur gejala yang sama 

atau reliabel. 

 

Tabel 3.2 Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien 

reliabel 

Keterangan 

Pengaruh Terpaan 

Sosialisasi BPJS 

0,802 Reliabel 

Tingkat Pemanfaatan 

Layanan BPJS Kesehatan 

0,799 Reliabel 

 

3.6 Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan dalam empat tahap meliputi 

(Notoatmodjo, 2012):  

a. Editing 

Peneliti melakukan pengecekan isian formulir tentang kelengkapan 

pengisian biodata dan pengecekan data yang telah diperoleh dari seluruh 

responden. Editing langsung dilakukan di tempat pengumpulan data 

sehingga peneliti dapat langsung melengkapi kekurangan yang ada.  

b. Coding 

Pemberian kode pada jawaban kuesioner. Peneliti mengklasifikasikan 

jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori dan 

diklasifikasikan dengan cara memberi tanda atau kode untuk 

mempermudah melakukan tabulasi dan analisa data. 

c. Entry 

Proses memasukkan data ke dalam program pengolahan data untuk 

kemudian dilakukan analisis data.  
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d. Cleaning 

Peneliti memeriksa kembali seluruh proses mulai dari pengkodean dan 

memastikan bahwa data yang dimasukkan telah benar sehingga analisis 

dilakukan dengan benar. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Software SPSS 18. Untuk 

melakukan analisis data peneliti menggunakan rumus regresi sederhana, yaitu 

salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lain dengan rumus:  

 

Y= a + bX 

Y= variable tergantung (dependen) 

X= variable bebas (indenpenden) 

a= nilai konstanta 

b= koefisien arah regresi 

Dan untuk mendapatkan nilai a dan b, dapat menggunakan rumus 

b=  -  n= banyaknya jumlah sampel 

- ( )
2  

∑= sigma  

            a= ( )(∑x
2
)-(∑x)(∑xy) 

 n(∑x
2
)-(∑x)

2 

 

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Pengaruh 

Terpaan Sosialisasi BPJS, dan variabel tergantung (dependen) adalah Tingkat 

Pemanfaatan Layanan BPJS Kesehatan. 


