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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pasien yang pernah berobat pada 

Pengobatan Alternatif Bekam Klinik Faralindo. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada Pengobatan Alternatif Bekam 

Klinik Faralindo, berada di Jalan Pulosari Kecamatan Blimbing Kota 

Malang. 

 

C. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, dimana peneliti 

mendiskripsikan hasil observasi dan kuesioner dalam mengumpulkan data, 

kemudian menganalisis dan menyimpulkan sesuai dengan data yang 

diperoleh. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkam oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2014). Populasi dalam penekitian ini adalah  

pasien yang pernah berobat pada Pengobatan Alternatif Bekam Klinik 

Faralindo dan jumlahnya sekitar 450 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari karakteristik populasi yang diteliti 

(Sugiono, 2014). Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil 

sebagai sumber data sehinggan mewakili seluruh populsi. Berdasarkan 

Rescoe (1975) yang dikutip Sekaran (2006) sampel yang layak dalam 

penelitian antara 30 sampai 500 jumlah sampel. Dari penjelasan sampel 

diatas, sampel dalam penelitia ini adalah 30 responden dari pasien yang 

pernah berobat pada Pengobatan Alternatif Bekam Klinik Faralindo. 

 

E. Teknik Pengambilan Sample 

Pada tahap penggumpulan data suatu penelitian memerlukan proses 

data sampling. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

nenurut (Sugiono, 2014) pengertian accidental sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan mengambil responden sebagai sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan ketemu dengan peneliti 

sebagai sampel bila orang yang kebetulan bertemu dengan peneliti cocok 

sebagai sumber data dengan kriteria utama adalah orang tersebut sebagai pasien 

yang pernah berobat pada pengobatan alternatif bekam Klinik Faralindo, 

pengambilan sampel tersebut dilakukan selama 1 minggu.  
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F. Devinisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1. Devinisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator (Atribut) 

1. Kepuasan Konsumen 

 

 

2. Kinerja pelayanan 

yang diterima 

 

 

3. Kinerja pelayanan 

yang diharapkan 

1. Bukti Fisik 

(tangible) 

 

  

Merupakan bukti fisik 

dari Klinik Faralindo 

dalam memenuhi 

keinginan konsumen. 

Kenyamanan ruang tunggu 

pasien 

Kenyamanan ruang 

pemeriksaan pasien 

Penampilan terapis yang 

rapi 

Tempat parkir yang 

memadai 

Terdapat televisi pada 

ruang tunggu 

2. Kehandalan 

(reliability) 

 Merupakan 

kehandalan Klinik 

Faralindo dalam 

memenuhi keinginan 

konsumen. 

Konsistensi terhadap 

jadwal pelayanan 

Ketepatan melakukan 

diagnosa 

Prosedur pelayanan tidak 

berbelit-belit 

Tagihan keuangan 

terperinci secara jelas 

Terapis menerangkan 

prosedur pengobatan yang 

lengkap 

3.Ketanggapan 

(responsiveness) 

 Merupakan respon, 

kecepatan, 

ketanggapan dari 

Klinik Faralindo 

dalam memenuhi 

keinginan konsumen. 

Terapis selalu ada saat 

kapanpun dibutuhkan 

pasien 

Lamanya menunggu 

dilayani petugas/antrean 

Menunggu pelayanan 

dengan terapis kurang dari 

1 jam 

Setiap kebutuhan pasien 

diatasi dengan cepat 

Ketelatenan dalam 

melayani pasien 
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Variabel Indikator (Atribut) 

4. Jaminan 

(assurance) 

 Merupakan jaminan 

dari Klinik Faralindo 

dalam memenuhi 

keinginan konsumen. 

Memberikan jaminan rasa 

aman dalam pelayanan 

Adanya jaminan peralatan 

medis yang steril 

Terapis mempunyai 

pengetahuan serta 

keterampilan yang baik 

Obat yang diberikan bisa 

dipertanggung jawabkan 

5. Empati (emphaty)  

Merupakan sikap 

santun yang diberikan 

Klinik Faralindo 

terhadap konsumen. 

Mendahulukan kepentingan 

pasien 

Terapis melayani dengan 

sikap ramah 

Pelayanan tidak membeda-

bedakan status sosial 

Terapis menghargai privasi 

setiap pasien 

Menerima keluhan pasien 

    Sumber: data primer yang diolah 

 

G. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, diperoleh 

secara langsung dari sumber data melalui observasi dan kuesioner. 

Menurut (Margono, 2005) dalam penelitian kualitatif kebanyakan 

diperoleh dari sumber manusia atau human resources, akan tetapi ada pula 

sumber bukan manusia atau non human resources. 

2. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

peneliti memperoleh data secara langsung melalui pengamatan keadaan 
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perusahaan secara langsung melalui observasi, mengumpulkan data 

dengan seperagkat pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada konsumen 

berisi tentang harapan kualitas pelayanan dengan kuesioner. Menurut 

(Indriantoro, 2002) sumber data primer adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, tidak melalui media 

perantara. 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-

gejala yang diselidiki (Supardi, 2006). Observasi dilakukan menurut 

prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti 

dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara 

ilmiah. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak 

langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). 

Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi 

sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh 

responden (Sutopo, 2006). Responden mempunyai kebebasan untuk 

memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya. 
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I. Teknik Pengukuran Data

Teknik pengukuran data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk menggukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial, dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, (Sugiono, 2014). Adapun perincian skala 

likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Tingkat Penilaian Jawaban Kuesioner 

NO. Jenis Jawaban Bobot 

1 Sangat Baik 5 

2 Baik 4 

3 Cukup 3 

4 Tidak Baik 2 

5 Sangat Tidak Baik 1 

          Sumber: data primer yang diolah 

J. Alat Analis Data

1. Rentang Skala

Menurut (Sugiono, 2014) rentang skala adalah alat yang digunakan 

untuk mengukur dan menilai variabel yang diteliti. Untuk penilaian 

menentukan posisi tanggapan responden dengan menggunakan nilai skor 

setiap variabel. Bobot alternatif jawaban yang terbentuk dari teknik skala 

peringkat terdiri dari kisaran antara 1 hingga 5 yang menggambarkan 

posisi yang sangat negatif ke posisi yang positif. Selanjutnya rentang skala 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah sampel 

m = Banyaknya kategori bobot penilaian 

Rentang skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 hingga 

5, maka rentang skala penilaian yang didapat adalah: 

    
        

 
    

Dari perhitungan diatas telah diperoleh rentang skala pada 

penelitian ini sebesar 24, dengan skor terendah yaitu 30 (1 x 30 = 30) dan 

skor tertinggi yaitu 150 (5 x 30 = 150), dengan demikian skala penelitian 

sebagai berikut: 

          Tabel 3.3. Rentang Skala 

Pengukuran Kriteria Tingkat Kinerja / Harapan 

30 – 54 Sangat Tidak Baik 

55 – 78 Tidak Baik 

79 – 102 Cukup 

103 – 126 Baik 

127 - 150 Sangat Baik 

  Sumber: data primer yang diolah 

2. Servuqel Gap (Kesenjangan) 

Menurut (Tjiptono dan Diana, 2003) servquel gap (kesenjangan) 

kualitas pelayanan terjadi karena perbedaan persepsi manajemen dengan 

harapan konsumen, dengan membandingkan antara penilaian terhadap 

kinerja dengan harapan. Semakin tinggi tingkat kesesuaian berarti semakin 

besar kepuasan pelanggan. Dengan rumus: 
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Yang digunakan pada analisis GAP sebagai berikut : 

a. Jika gap positif atau persepsi > harapan, maka kualitas pelayanan 

dikatakan memuaskan. 

b. Jika gap nol atau persepsi = harapan, maka kualitas pelayanan 

dikatakan berkualitas dan memuaskan. 

c. Dan jika gap negatif atau persepsi < harapan, maka kualitas 

pelayanan tidak berkualitas atau tidak memuaskan. 

Sedangkan untuk mengukur tingkat kesesuaian digunakan rumus : 

     
  

  
        

Keterangan : 

Tki = Tingkat kesesuaian responden 

Xi = Skor penilaian kinerja (performance) 

Yi = Skor Kepentingan konsumen 

Jika penilaian kinerja perusahaan sama dengan atau lebih besar dengan 

tingkat kepentingan konsumen, maka konsumen tersebut telah 

memperoleh kepuasan (X>Y). 

 

K. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan 

terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur 

ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian (Sugiono, 

2014). Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu 
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instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. 

Untuk menguji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara 

skor butir pertanyaan dengan skor totalnya. Dengan rumus sebagai berikut:  

    
  ∑     ∑   ∑  

√{∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

 

Keterangan : 

X = Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item 

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

ΣX = Jumlah skor dalam distribusi X 

ΣY = Jumlah skor dalam distribusi Y 

ΣX
2
 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

ΣY
2
 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

n = Banyaknya Responden 

r = Koefisien Korelasi 

Kriteria dalam pengujian: Apabila r hitung < r tabel maka terdapat 

data yang tidak valid, sedangkan apabila r hitung > r tabel maka terdapat 

data yang valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat 

ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan 

alat ukur itu secara berulang (Sugiono, 2014). Suatu  kuesioner  dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten, atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian 
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ini akan dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cornbach Alfa (α) 

dengan ketentuan bahwa variabel yang diteliti dinyatakan raliabel apabila 

nilai Cornbach Alfa (α) lebih besar dari 0,6. Dengan rumus sebagai 

berikut: 

    (
 

[   ]
)  (

  ∑   

[   ]
)  

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas Keseluruhan Item 

k = Banyaknya Butir Pertanyaan 

    = Varians Total 

    = Jumlah Varians Butir 

Suatu instrument dikatakan reliabel apabila alpha > 0,06. Jika 

sebaliknya alpha < 0,06 maka tidak reliabel.  




