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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1  Jenis Penelitian 

     Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan 

kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan design penelitian Cross 

Sectional. Metode kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan laboratorium rumah sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.2   Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi : Ruang tunggu laboratorium rumah sakit Universitas Muhammadiyah 

 Malang. 

Waktu  : September sampai November 2018. 

4.3   Populasi dan Sampel 

4.3.1   Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien rawat jalan 

laboratorium rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.3.2   Sampel  

Sampel penelitian adalah pasien laboratorium rawat jalan yang 

pernah datang periksa darah selama bulan September sampai 

November  2018 di laboratorium RS UMM. 

4.3.3   Besar Sampel 

Menghitung besaran sampel, dengan jenis penelitian uji 

komparatif numerik, tidak berpasangan dan hanya 1 kali pengukuran, 
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maka besar sampel dari uji analisi menggunakan rumus Uji T. 

(Sopiyudin,2016). 

n1 = n2 =  2 (
[Zα + Zβ]s

X1 − X2
)

2

 

n1 = n2 =  2 (
[1,96 + 0,84]1,36

3,64 − 3,14
)

2

 

n1 = n2 =  2 (
[2,8]1,36

0,5
)

2

 

n1 = n2 =  2(7,616)2  

n1 = n2 =  116 sampel 

Terdapat 2 kelompok, maka n1:n2 X 2, sehingga didapatkan total sampel  

n1 = n2 =  116 X 2  

232 sampel 

nilai s didapatkan dari  penelitian Abera (2017) 

s2 =  
S12(n1 − 1) + S22(n2 − 1)

n1 + n2 − 2
 

s2 =  
(1,23)2(210 − 1) + (1,48)2(210 − 1)

210 + 210 − 2
 

s2 =  
316,2 + 457,8

418
 

s2 =  1,85 

s =  1,36 

Keterangan : 

n1:n2 : jumlah subjek 

Zα : nilai standart alpha, 5%, yaitu 1,96 
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Zβ : nilai standart beta, yaitu 0,84 

x1: rerata jumlah kelompok 1 

x2: rerata jumlah kelompok 2 

s : simpang baku kepustakaan 

s1 : simpang baku sampel 1 

s2 : simpang baku sampel 2 

4.3.4 Teknik Pengambilan sampel 

Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik simple random 

sampling yaitu setiap responden memiliki kesempatan yang sama 

dengan yang lainnya untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

4.3.5   Kriteria Sampel Penelitian 

Terdapat dua kriteria yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. 

4.3.5.1 Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah 

1. Pasien rawat jalan yang melakukan pemeriksaan laboratorium 

darah selama bulan  September sampai November  2018. 

2. Pasien dengan usia 21-57 tahun. 

4.3.5.2 Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah  

1. Pasien rawat inap yang melakukan pemeriksaan laboratorium. 

2. Pasien laboratorium yang sudah mengisi kuesioner penelitian in 

sebelumnya 
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 4.3.6   Variabel penelitian 

4.3.6.1 Variabel Bebas  

 Variabel bebas dari penelitian ini adalah pelayanan 

laboratorium rumah sakit Universitas Muhammdiyah Malang. 

4.3.6.2 Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung untuk penelitian ini adalah 

tingkat kepuasan pasie rawat jalan. 

 4.3.7   Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional 

Variabel 

Indikator 

Variabel 

Hasil Ukur Skala 

Ukur 

Variabel 

1. Pelayanan 

laboratorium 

Rumah Sakit 

UMM 

Suatu bentuk penilaian 

konsumen terhadap 

tingkat layananan yang 

diterima (perceived 

service) dengan tingkat 

layanan yang diharapkan 

(expected service). 

(Abera, 2017) 

Kuesioner  Total skor (angka) 

yang didapatkan 

pada skala likert 

Numerik   

2. Kepuasan 

pasien rawat 

jalan 

 

 

Ukuran sejauh mana 

pasien  rawat jalan puas 

dengan layanan kesehatan 

yang mereka terima 

(Abera, 2017) 

Kuesioner  Puas : Sangat puas 

dan puas  

Tidak puas : 

Sangat tidak puas 

dan tidak puas 

 (Abera, 2017) 

Kategorik: 

Nominal  

Tabel 4.1 Tabel Definisi Operasional          
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4.4 Alat dan Bahan 

 Penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang didapatkan dari 

hasil wawancara secara langsung yang dilakukan kepada pasien 

menggunakan kuesioner untuk ukuran kinerja pelayanan laboratorium Rumah 

Sakit Univeraitas Muhammiyah Malang. 

Penilai kepuasan pasien rawat jalan laboratorium RS UMM, maka 

dibuat dalam  15 peryataan  mengenai pelayanan, sebagai berikut: 

1. Lokasi laboratorium 

2. Kebersihan ruang pengambilan sampel 

3. Kebersihan dan kenyaman ruang tunggu 

4. Tempat duduk yang memadai di ruang tunggu 

5. Adanya petugas pada jam kerja 

6. Penyambutan oleh petugas dengan ramah 

7. Profesionalitas petugas dalam mengambil sampel 

8. Kesopamsantunan petugas 

9. Kebersihan tempat pengambilan sample 

10. Kesesuaian harga terhadap pelayanan 

11.    Informasi yang diberikan sebelum pengambilan spesimen  

12. Kecukupan informasi mengenai bagaimana penerimaan hasil laboratorium 
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13. Kecukupan informasi mengenai kapan penerimaan hasil laboratorium 

14. Hasil pemeriksaan diterima tepat waktu sesuai prosedur 

15. Pemeliharaan kerahasiaan dan kepercayaan 

dan 1 pertanyaan mengenai kepuasan, sebagai berikut: 

1. Kepuasan pada laboratorium rumah sakit 

Dari setiap pertanyaan diberi skor (1-5) dengan skala Likert yang 

dimodifikasi, yaitu: 

- Sangat puas diberi skor 5 

- Puas diberi skor 4 

- Cukup puas diberi skor 3 

- Tidak puas diberi skor 2 

- Sangat tidak puas diberi skor 1 

Menghitung pada tingkat pelayanan laboratorium rumah sakit sebagai 

berikut: 

(jumlah penilaian sangat puas X5)+ (jumlah penilaian puas X4)+ (jumlah 

penilaian cukup X3)+ (jumlah penilaian tidak puas X2)+ (jumlah penilaian 

sangat tidak  puas X1) kemudian ditotal dan angka yang dihasilkan 

dimasukan dalam variabel pelayanan, dengan rentang nilai tertinggi yang 

didapatkan 75 dan terendah 15. 

Penggelompokkan kepuasan pasien, dibagi menjadi 2 yaitu puas dan tidak 

puas 
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Puas: sangat puas dan puas 

Tidak puas: sangat tidak puas dan tidak puas 

Sedangkan cukup termasuk netral, sehingga tidak dimasukan kedalam 

pengelompokan kepuasan 

 Sebelum diberikan kepada repsonden, kuesioner terlebih dahulu 

dilakukan pengujian variabilitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah 

kuesioner tersebut sudah cukup baik untuk menilai apa yang kita teliti. 

Menggunakan program Statistical Product and Service Solution 21.0  for 

Windows 

- Validitas merupakan keadaan dimana alat ukur yang digunakan 

mampu memberikan nilai yang sesungguhnya dari apa yang 

diteliti 

- Reliabilitas yaitu berkaitan dengan kemampuan suatu alat untuk 

memberikan hasil pengukuran secara konsisten. (Prihanti, 2016) 
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4.5 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Alur Penelitian 

4.6 Analisis data 

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa bivariat 

menggunakan uji analitik komparatif numerik, tidak berpasangan dan hanya 

1 kali pengukuran dan memenuhi syarat normalitas yaitu uji T. Uji T 

digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara pelayanan terhadap 

kepuasan pasien, bila tidak memenuhi syarat normalitas menggunakan 

Mann-Whitneny. Untuk analisa Multivariat menggunakan kerangka konsep 

etiologik, variabel tergantung numerik, 1 kali pengukuran menggunakan dan 

memenuhi normalitas menggunakan uji regresi logistik etiologik, namun 

jika data yang diperoleh tidak normal, menggunakan uji regresi 

multinomial. 

Gambar 4.2 Bagan Alur Penelitian 

 

Populasi : seluruh pasien rawat jalan RSUMM berjumlah 729  pasien. 

Sampel : pasien rawat jalan  yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi sampai jumlah 

232 subyek yang diperlukan terpenuhi 

Pengumpulan data 

Analisis dan pelaporan data 

Teknik Sampling : Simple random Sampling 

Pengisian kuesioner oleh pasien  


