
 

37 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian 

 Penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat Tentang Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat yang Menggunakan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional di RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan Madura ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif-kuantitatif. 

 Menurut Whitney dalam Moh. Nazir (2011), metode deskriptif 

adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang 

berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena.39 

Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan.40 

                                                           
39    Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cet. Ke-7, (Bogor, 2011), 54 
40 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung, 2012),7 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. H. Slamet 

Martodirdjo Pamekasan MaduraJl. Raya Panglegur No.4, Panglegur, 

Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud 

khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. 

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 

pertama atau tempat objek penelitian. Penelitian dilakukan yakni 

wawancara langsung dengan kepala RSUD Dr. H. Slamet 

Martodirdjo Pamekasan atau yang mewakili dan penyebaran 

angket pada seluruh pasien BPJS Kesehatan tahun 2017 di RSUD 

Dr. H. Slamet Martodirdjo . 

2. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat 

ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadisumber 

data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet 

yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.41 

                                                           
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke-8 (Bandung, 

2009), 137. 
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D. Populasi dan Sampel 

a) Populasi  

Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi  terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan.42Dalam penelitian ini populasinya adalah rata-

rata jumlah seluruh pasien rawat inap yang terdaftar dalam program 

JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat) dari 

bulan januari-april 2017 sejumlah 861 

Tabel 3.1 

Kunjungan Pasien BPJS di RSUD Dr.H. Slamet Martodirdjo 

Pamekasan 2017 

Bulan Rawat Jalan Rawat Inap 

Januari 4808 927 

Februari 4377 797 

Maret 4969 862 

April 5080 857 

Total 19.234 3.443 

x̅ = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛  𝑅𝑎𝑤𝑎𝑡  𝐼𝑛𝑎𝑝

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
=

3.443

4
= 𝟖𝟔𝟏 

Sumber : Kantor BPJS Kesehatan Pamekasan 

b) Sampel 

Menurut Sugiyono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.43 Teknik sampling 

                                                           
42 Sugiyono,Metode Penelitian Bisnis, (Bandung, 2008), 115 
43

Ibid,116 
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pada penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability sampling 

dengan metode purposive sampling. Nonprobability sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Metode purposive sampling, yaitu pengambilan jumlah 

sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dan atau telah ditetapkan 

kriteria sebelumnya yang dianggap mewakili populasi. Kriteria yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pasien yang pernah atau sedang menjalani rawat inap di 

RSUD dr H Slamet Martodirdjo Pamekasan; 

2. Pasien rawat inap ruang kelas I, ruang kelas II, dan ruang 

kelas III; 

3. Pasien rawat inap yang merupakan pesertaBPJS program 

Jaminan Kesehatan Nasional yang masih aktif; 

Pengambilan jumlah responden dalam penelitian ini akan dicari 

berdasarkan teori Isaac dan Michaelyang telah menghitung ukuran 

sampling dari jumlah populasi 10 sampai 2.600. Hasil 

penghitungan ukuran sampel tersebut telah dirangkum pada tabel 

dibawah ini. Ukuran sampel ditetapkan pada taraf kesalahan 1%. 

5% dan 10%.44 

                                                           
44Stephen Issac& W.B Michael, Handbook in research and evaluation, (SanDiego: Edits 

1984), 145 
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Tabel 3.2 

TABEL PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI POPULASI TERTENTU 

DENGAN TARAF KESALAHAN 1,5 DAN 10%
45

 

                                                           
45 Ibid, 146 
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Berdasarkan tabel di atas sampel yang akan di ambil yakni berada di 

antara 205 dan 208 dan di tetapkan sebanyak 206 dengan taraf 

kesalahannya 10%, karena jumlah populasi 861 berada di antara 850 s/d 

900. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket 

(kuesioner) dan wawancara secara langsung, karena peneliti membutuhkan 

data yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan dengan teknik 

wawancara peneliti bisa lebih dekat dan mudah mendapatkan data. Basuki 

Sulistyo mengatakan bahwa kuisioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Serta merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yangdiharapkan dari responden. 

Kuesioner juga cocok digunakan jika jumlah responden cukup besar dan 

tersebar diwilayah yang luas.46Menurut Esterberg dalam Sugiyono 

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.47Oleh karena itu dalam pelaksanaan wawancara 

diperlukan keterampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi 

dengan responden. Seorang peneliti harus memiliki ketrampilan dalam

                                                           
46 Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, (Jakarta, 2006), 110 
47Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet Ke-19, (Bandung, 

2013), 231 
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mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman, artinya tidak ragu 

dan takut dalam menyampaikan wawancara. Seorang peneliti juga harus 

bersikap netral, sehingga responden tidak merasa ada tekanan psikis 

dalam memberikan jawaban kepada peneliti. 

 

F. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pernyataan 

dalam kuisioner yang diukur dengan menggunakan model skala likert 

yang berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap 

sesuatu. 

Menurut Sugiyono,  yang dimaksud dengan skala likert adalah 

suatu metode untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang/responden tentang fenomena sosial. Skala Likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif yang 

berupa kata-kata. Keunggulan format skala likert tercermin dari 

keragaman skor sebagai akibat penggunaan skala, dimana pada 

penelitianini skala yang dipergunakan berkisar antara satu sampai lima. 

Dalamkuisioner, setiap pernyataan berisi lima pilihan dengan nilai 

berkala1,2,3,4, dan 5. Jawaban terendah diberi nilai 1 dan yang tertinggi 

diberi nilai 5.48 

                                                           
48Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D, (Bandung, 

2001), 107 
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Tabel 3.3 

Skor Alternatif Jawaban 

No Alternatif Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Netral/Ragu-ragu 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

 

 Adapun Teknik analisis data dari penelitian ini dengan 

menggunakan sistem skoring. Teknik skoring dilakukan untuk 

memperoleh data kuantitatif. Langkah-langkahnya yakni : 

1. Menghitung jumlah jawaban berdasarkan skoring setiap 

jawab dari responden. 

2. Menentukan skor terendah dan skor tertinggi 

(jumlah responden x skor nilai terendah) 

(jumlah responden x skor nilai tertinggi) 

Pada penelitian ini jumlah responden sebanyak 168 dan skor nilai 

terendah dari alternatif jawaban yakni 1. Jadi 168 x 1 = 168. 

Sedangkan skor nilai tertinggi yakni 5. Jadi 168 x 5 = 840 

3. Menentukan rentang skala 

RS = 𝑁(𝑛−1)

𝑛
 N = jumlah responden, n = nilai skor maksimal 

Maka RS = 
168(5−1)

5
 = 134,4 atau 134 
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4. Menentukan kategori sesuai dengan kriteria penilaian yang 

sudah ditentukan sebelumnya. 

Tabel 3.4 

Rentang Skala 

No Skor Keterangan 

1 708-840 Sangat Setuju 

2 573-707 Setuju 

3 438-572 Netral/Ragu-ragu 

4 303-437 Tidak Setuju 

5 168-302 Sangat Tidak Setuju 

 

G. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu alat pengukur untuk mengukur apa yang 

diukur guna menunjukkan tingkat kesahihahn suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid akan memiliki validitas yang tinggi, sebaliknya 

instrumen yang kurang valid berarti validitasnya rendah.49 

Item pertanyaan/pernyataan dinyatakan valid apabila dihitung 

dengan menggunakan koefisien korelasi setiap item 

pertanyaan/pernyataan dengan total skor dari keseluruhan item 

pertanyaan/pernyataan untuk masing-masing variabel. Uji korelasi ini 

dihitung dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment. 

 

                                                           
49 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta, 2002), 

141.  



46 

 
 

Rumus Pearson Product Moment:50 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑥𝑦 −   𝑥 𝑦 

  𝑁  𝑥2 −   𝑥 2  𝑁  𝑦2 −   𝑦 2 
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  : Angka indeks korelasi “r” product moment 

N : Jumlah responden uji coba 

X : Skor tiap item pertanyaan/pernyataan 

Y : Skor total responden 

XY : Skor tiap item pertanyan/pernyataan dikalikan skor total 

responden 

 𝑥 : Jumlah skor X 

 𝑦 : Jumlah Skor Y 

 𝑥𝑦 : Jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y 

 Sedangkan untuk melihat tingkat validitas, angka korelasi yang 

diperoleh (r-hitung) harus dibandingkan dengan angka kritik tabel 

korelasi (r-tabel) dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas n-2 

maka didapat nilai r-tabel. 

Apabila nilai r-hitung lebih kecil dari r-tabel maka item 

pertanyaan/pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid, dalam arti item 

pertanyaan/pernyataannya dapat dihilangkan atau diperbaiki. 

Sebaliknya, apabila nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel maka item 

pertanyaan/pernyataan tersebut dinyatakan valid, dalam arti item 

pertanyaan/pernyataannya dapat digunakan. 

                                                           
50 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (Editor), Metode Penelitian Survei, (Jakarta: 

PT Pustaka LP3ES, 1989), 137 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabilitas adalah 

istilah yang digunakan untuk menunjukkan  sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran tersebut dipakai dua 

kali atau lebih. Reliabilitas berarti menunjukkan konsisten suatu alat 

pengukuran dalam mengukur gejala yang sama.51  

Apabila  datanya  sesuai  dengan  kenyataan  maka  beberapa  

kalipun diambil tetap akan sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

rumus cronbach alpha sebagai berikut:52  

𝑟11 =   
K

K − 1
  1 −

 σb2

σt2
  

Keterangan : 

𝑟11 : reliabilitas instrumen 

K : banyaknya butir pertanyaan/pernyataan 

 σb2   : jumlah varians butir 

σt2   : varians total. 

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,60. Jika 𝑟11> r-tabel, instrumen dikatakan reliabel dan jika 

𝑟11< r-tabel maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel. 

 

 

 

                                                           
51

Ibid, 140  
52 Op.cit, 236 
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H. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel yaitu suatu definisi yang diberikan pada sebuah 

variabel dengan cara memberikan atau menspesialisasikan kegiatan yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.53 

1. Variabel Persepsi Masyarakat : 

Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas 

suatu informasi terhadap stimulus yang diterima oleh masyarakat 

dengan baik dan benar terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh petugas pelayanan. 

2. Variabel Pelayanan Kesehatan Masyarakat : 

a. tangible (bukti nyata): keadaan fisik pemberi layanan, seperti 

fasilitas gedung, tata letak dan tampilan barang, kenyamanan, 

peralatan dan perlengkapan modern. 

b. responsive (daya tanggap): bertindak cepat membantu pasien 

sehingga dapat memberikan pelayanan tepat waktu. 

c. reliability (kehandalan): mencakup dua hal pokok, yaitu 

konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya 

(dependability). Hal ini berarti perusahaan harus memberikan 

pelayanannya secara tepat tanpa ada kesalahan. 

d. assurance (jaminan): jaminan dan kepastian yang diberikan 

sehingga menumbuhkan rasa percaya pasien. 

e. empathy (kepedulian): memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat pribadi kepada pelanggan, hal ini dilakukan untuk 

                                                           
53 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta,1998), 152 
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mengetahui keinginan pasien. 

f. courtesy (keramahan,kesopanan): pelayanan yang baik harus

disertai dengan sikap keramahan, kesopanan  kepada publik yang

dilayani.

g. access (akses): meliputi pemberian/penyediaan hal-hal, produk,

fasilitas  yang diinginkan dan mudah didapat oleh pelanggan.




