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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada puskesmas yang ada di Malang 

raya yang diantaranya adalah : 

a. Puskesmas kabupaten Malang: puskesmas Dau, Pakisaji, Pakis, Lawang, 

Wagir, Kepanjen, Bululawang, Gondanglegi, Karangploso, Singosari, 

Ngajum, Pagak, Donomulyo, Sumbermanjingkulon, Wonokerto, 

Gedangan, Sumbermanjing wetan, Sitiarjo, Pamotan, Ampelgading, 

Bakalan, Pagelaran, Ketawang, Kromengan, Tajinan, Jabung, Ardimulyo, 

Dau, Kasembon, Sumberpucung, Wajak. 

b. Puskesmas kota Malang: puskesmas Dinoyo, Kedungkandang, 

Mulyorejo, Kendalkerep, Pandanwangi, Kendalsari, Mojolanggu, Arjuno, 

Bareng, Janti, Gribig, Arjowinangun, Ciptomulyo, Rampalcelaket, 

Cisadea. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2012) penelitian deskriptif yaitu suatu metode yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian 

tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Pada 

penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survei. Seperti yang 

dikemukakan oleh Dermawan (2005) survei merupakan teknik riset di mana 

informasi dikumpulkan menggunakan penyebaran kuesioner. 
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C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang di dapat dalam perusahaan yang menggambarkan tentang keadaan dalam 

perusahaan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu melalui kuisioner, 

wawancara. Data yang diperoleh berupa : kuisioner yang disebarkan yang 

berisi pernyataan tentang TQM dan kinerja manajerial. 

 

D. Populasidan Teknik Pengambilan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Widayat (2004) yang dimaksud populasi merupakan keseluruhan dan 

kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang 

merupakan wilayah dimana peneliti tersebut akan digeneralisasikan. Dalam 

penelitian ini populasinya adalah semua kepala puskesmas di Malang raya 

berjumlah 54 puskesmas di kota dan kabupaten. 

b. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh 

atau sensus sampling yaitu teknik penentuan sampel apabila semua 

anggota populasi digunakan sebagai objek (Sugiyono, 2012). Berdasarkan 

teknik tersebut maka seluruh populasi yaitu 46 puskesmas di Malang raya 

dijadikan sampel pada penelitian ini karena sisanya puskesmas di 8 

kecamatan tidak aktif dengan baik lagi dan jarangnya beroperasi dengan 

rutin. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuisioner 

Menurut Sugiyono (2011), kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian imi, yaitu dengan menyebarkan 

kuisioner pada pihak kepala puskesmas di Malang raya. 

b. Wawancara 

Menurut Sanusi (2011), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik 

wawancara pada dinas kesehatan, pihak kepala puskesmas dengan mengajukan 

pertanyaan dan wawancara tentang perkembangan puskesmas saat ini. 

 

F. Teknik Pengukuran Variabel 

Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan Total Quality 

Management dan kinerja digunakan instrument berupa kuisioner. Menurut 

Sugiyono (2012) pengkuran menggunakan skala likert yang mempunyai lima 

tingkatan yang merupakan skala jenis ordinal. Dengan menggunakan dua 

instrument total quality management dan kinerja manajerial yang kemudian 

dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan atau parameter yang akan diukur. 

Sangat Setuju (SS) : skor 5 

Setuju (S) : skor 4 

Netral (N) : skor 3 

Tidak Setuju (TS) : skor 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) : skor 1 
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Jumlah alternatif jawaban yang terbentuk dari skala likert terdiri dari 

kisaran antara 1 sampai dengan 5 yang menggambarkan posisi yang sangat 

rendah hingga sangat tinggi. 

 

G. Definisi Operasional Variabel 

Sumardi Suryabrata (2000) menyatakan bahwa, definisi operasional adalah 

definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat diamati. Variabel harus 

didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungannya antara satu 

variabel dengan lainnya dan pengukurannya. Ditetapkan indikator-indikator dari 

Total Quality Management (TQM) dan kinerja manajerial yang dapat diukur 

dengan beberapa pengukuran. Pengukuran tersebut dijabarkan pada tabel yang ada 

di bawah ini :  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Indikator Ukuran 

Total Quality Management 

(TQM) 

Suatu usaha yang bertujuan 

untuk meningkatkan dan 

memperbaiki secara terus 

menerus melalui kualitas 

jasa,layanan dan manajemen 

secara keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus pada 

pelanggan 

Mengutamakan kebutuhan 

pasien 

Komunikasi yang baik 

pasien dan puskesmas 

Ketersediaan SDM dalam 

memenuhi kebutuhan pasien 

Penyempurnaan jasa secara 

terus menerus 

Obsesi terhadap 

kualitas 

Keterlibatan karyawan dalam 

semua bagian puskesmas 

Ketersediaan sumber daya 

yang cukup 

Evaluasi jasa  

 Perhatian terhadap biaya 

yang dikeluarkan dengan 

jasa yang di hasilkan 

Kerjasama Tim Kesepakatan terhadap misi 

pegawai 

Koordinasi rutin para 

pegawai 
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Variabel Indikator Ukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengupas tuntas konflik di 

Puskesmas 

Pembagian tanggung jawab 

dan wewenang yang adil 

Kontribusi aktif karyawan 

Rasa puas karyawan pada 

Puskesmas 

Perbaikan Sistem 

Secara 

Berkesinambungan 

Permintaan pasien untuk 

memperbaiki pelayanan 

Perbaikan secara kontinu 

Evaluasi ulang 

Standarisasi 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Adanya pelatihan yang 

sesuai skill dan kebutuhan 

Pelatihan dilakukan secara 

berkala 

Peningkatan kompetensi 

SDM 

Muncul ide baru 

Keterlibatan dan 

Pemberdayaan 

Karyawan 

Karyawan diikutsertakan 

dalam menjalankan 

keputusan 

 Karyawan diarahkan untuk 

membentuk memiliki rasa 

pada puskesmas 

Penyampaian gagasan secara 

terbuka 

Loyalitas karyawan pada 

pekerjaan tinggi 

Perencanaan  Menetapkan tujuan dan 

tindakan dalam proses 

manajemen 

Investigasi  Mengumpulkan dan 

memyiapkan informasi 

dengan seksama. 

Pengkoordinasian  Melakukan hubungan 

komunikatif antara atasan 

dan bawahan serta rekan 

kerja di luar puskesmas 

Evaluasi  Mengevaluasi segala 

pelayanan, laporan dll. 

Pengawasan  Mengarahkan pegawai, 

memimpin dan 

mengembangkan bawahan 

dengan baik 
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Variabel Indikator Ukuran 

 

 

 

 

Kinerja Manajerial 

Kinerja para anggota individu 

organisasi dalam kegiatan 

manajerial untuk 

meningkatkan kemungkinan 

dihasilkannya rencana dan 

keputusan yang terbaik 

Pengaturan staff Mengatur bawahan atau 

pegawai tetap berada dalam 

pekerjaannya 

Negosiasi  Melakukan negosiasi dalam 

segala bidang untuk hasil 

yang terbaik 

Perwakilan  Melakukan penyampaian 

informasi dan kegiatan 

puskesmas di luar puskesmas 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen 

Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah kuisioner, 

yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada kepala pukesmas. Kuisioner 

tersebut harus diuji validitas dan rentabilitasnya terlebih dahulu. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait 

dengan tingkat pengukuran sebuah alat tes (kuisioner) dalam mengukur secara 

benar apa yang diinginkan oleh peneliti untuk diukur. Suatu alat ukur 

dinyatakan valid apabila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan 

mengukur apa yang seharusnya diukur Ghozali (2013). Uji signifikan dilakukan 

dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Dasar pengambilan keputusan: 

1) Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel, maka butir atau pertanyaan 

tersebut valid. 

2) Jika r hitung negativ dan r hitung < r tabel, maka butir atau pertanyaan 

tersebut tidak valid. 

3) r hitung dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation. 
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b. Uji Realibilitas 

Menurut Ghozali (2013), Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah alat pengukuran mempunyai kehandalan dalam mengukur. Dalam 

hal ini bila Reliability Coefficient (alpha) nilainya > 0,60 maka variabel dan 

butir pertanyaan yang diukur dapat dipercaya atau diandalkan. 

 

I. Alat Analisis 

a . Rentang Skala 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis rentang skala Likert sebagai 

penilaian untuk menentukan posisi penilaian dengan menggunakan skor 

setiap variabel. Jumlah alternatif jawaban yang terbentuk dari skala Likert 

terdiri dari kisaran 1 hingga 5 yang menggambarkan posisi yang sangat 

rendah hingga sangat tinggi. Selanjutnya dihitung rentang skala nya 

dengan rumus sebagai berikut (Umar,2008) : 

  Rs = 
       

 
 

Keterangan : 

Rs : Rentang skala 

m : Jumlah alternatif tiap item jawaban 

n : Jumlah sampel 

Rentang skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 sampai 

dengan 5, maka skala penilaian yang didapat adalah : 

  Rs = 
       

 
 

       = 
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Sehingga penilaian Total Quality Management (TQM) dan kinerja 

manajerial dapat digambarkan pada tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2 

Penilaian Total Quality Management dan kinerja manajerial 

Rentang skala TQM Kinerja Manajerial 

46 – 83 

84 – 121 

122 – 159 

160 – 197 

198 – 235 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi  

Sangat Tinggi 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

b. Regresi 

Alat analisis yang juga digunakan Untuk menguji dan mengetahui 

pengaruh Total Quality Management terhadap kinerja manajerial 

menggunakan Analisi Regresi Sederhana dimana (Y) adalah variabel 

dependen (nilai duga) dan (x) adalah variabel independen. 

Regresi Sederhana dalam Sugiyono (2012), dinyatakan bahwa Regresi 

sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu 

variabel independen dengan satu variabel dependen.  Model regresi 

sederhana yaitu: 

Y = a   X+ e 

Keterangan : 

Y   = Kinerja Manajerial 

a   = Konstanta 

b   = Koefisien regresi 

X   = TQM 

e   = Eror 
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J. Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikasi (uji T) 

Uji signifikan (uji T) digunakan untuk menguji apakah variabel-

variabel independennya berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel 

dependen. Derajat signifikasi yang digunakan adalah 0,05. 

Menguji hipotesis yang diformulasikan dalam penelitian ini 

dilakukan uji T yang bertujuan untuk menguji tingkat signifikan antara X 

terhadap Y. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan thitung (th) 

dengan ttabel (tt) pada 0,05. Apabila hasil menunjukkan: 

a.  th > tt maka H0 ditolak Ha diterima 

Artinya variasi variabel bebas dapat menerangkan variabel terkait dan 

terdapat pengaruh diantara kedua variabel yang di uji. 

b. th < tt maka H0 diterima Ha ditolak 

Artinya variasi variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terkait 

dan terdapat pengaruh antara dua variabel yang di uji. 


