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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi 

deskriptif observasional dengan pendekatan cross sectional. Desain dan pendekatan 

ini bermaksud untuk melihat gambaran yang terjadi dalam suatu populasi tertentu. 

Penelitian deskriptif juga dapat didefinisikan suatu penelitian yang dilakukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di dalam 

masyarakat (Notoatmodjo, 2010). 

Pendekatan cross sectional merupakan pendekatan penelitian yang 

pengukuran dan pengamatannya dilakukan secara simultan pada satu saat (sekali 

waktu) atau diobservasi sekaligus pada waktu yang sama (Hidayat, 2007). 

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

minat yang ingin diketahui oleh peneliti (Sekaran,2006). Populasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat jalan yang menerima pelayanan 

farmasi dari seluruh Puskesmas se-Kota Malang yang berjumlah 15 puskesmas. 

4.2.2 Sampel 

Populasi yang menjadi subyek penelitian ini jumlahnya sangat besar, maka 

tidak bisa diambil keseluruhannya untuk dijadikan responden dalam penelitian ini, 

sehingga solusinya adalah mengambil sebagian dari populasi atau dengan cara 
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mengambil sampel (sampling). Sampel adalah subkelompok atau sebagian dari 

populasi (Sekaran, 2006). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh 

pasien rawat jalan yang menerima pelayanan farmasi dan terpilih secara Simple 

Random Sampling dari seluruh Puskesmas se-Kota Malang yang berjumlah 15 

puskesmas. 

4.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampling atau penentuan sampel adalah proses pemilihan sebagian dari 

jumlah total unit yang diteliti agar dapat digambarkan kesimpulan secara 

keseluruhan tentang seluruh bagian unit. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling. 

Simple Random Sampling adalah cara pengambilan sampel dimana setiap elemen 

populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Teknik ini dilakukan dengan cara sesuai langkah-langkah berikut:  

a. Peneliti melakukan studi pendahuluan dengan mengunjungi lima (5) Puskesmas 

se-Kota Malang yang telah terpilih menggunakan metode Simple Random 

Sampling yang dipilih satu (1) puskesmas untuk setiap kecamatan. 

Studi pendahuluan dilaksanakan oleh peneliti dengan tujuan untuk mencari data 

kunjungan pasien rawat jalan dalam kurun waktu tiga (3) bulan terakhir pada 

bulan November 2013, Desember 2013, dan Januari 2014 yang digunakan 

untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian. 

Selanjutnya menghitung rata-rata kunjungan pasien rawat jalan untuk setiap 

puskesmas melalui data yang diperoleh. Peneliti melakukan studi pendahuluan 

dengan mengunjungi lima (5) puskesmas se-Kota Malang yang telah terpilih 
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menggunakan metode Simple Random Sampling yang dipilih satu (1) 

puskesmas untuk setiap kecamatan. Puskesmas yang terpilih secara Simple 

Random Sampling tersebut adalah Puskesmas A yang berada di Kecamatan 

Lowokwaru, Puskesmas D yang berada di Kecamatan Blimbing, Puskesmas J 

yang berada di Kecamatan Sukun, Puskesmas G yang berada di Kecamatan 

Klojen, dan Puskesmas M yang berada di Kecamatan Kedungkandang.  

b. Studi pendahuluan dimaksudkan untuk mencari data kunjungan pasien rawat 

jalan dalam kurun waktu tiga (3) bulan terakhir pada bulan November, 

Desember, dan Januari. 

Berikut studi pendahuluan pada lima (5) puskesmas tersebut, yakni: 

Tabel 4.1 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Puskemas A 
Bulan Tahun Jumlah 

(orang) 

November 2013 2.456 
Desember 2013 2.773 

Januari 2014 2.850 
Total 8.079 

Rata - rata 2.693 

 
Tabel 4.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Puskemas D 

Bulan Tahun Jumlah 
(orang) 

November 2013 1.815 
Desember 2013 1.693 

Januari 2014 1.604 
Total 5.112 

Rata - rata   1.704 

 
Tabel 4.3 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Puskemas G 

Bulan Tahun Jumlah 
(orang) 

November 2013 1.861 
Desember 2013 1.797 

Januari 2014 1.923 
Total 5.581 

Rata - rata 1.861 
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Tabel 4.4 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Puskemas J 

Bulan Tahun Jumlah 
(orang) 

November 2013 2.570 
Desember 2013 2.405 

Januari 2014 2.950 
Total 7.925 

Rata - rata 2.642 

 
Tabel 4.5 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Puskemas M 

Bulan Tahun Jumlah 
(orang) 

November 2013 2.976 
Desember 2013 2.902 

Januari 2014 3.380 
Total 9.258 

Rata - rata 3.086 

 

c. Kemudian menghitung rata-rata kunjungan pasien rawat jalan untuk setiap 

puskesmas melalui data yang diperoleh. 

d. Melakukan penjumlahan total dari setiap rata-rata kunjungan pasien rawat jalan 

yang telah dihitung sebelumnya. 

Total Rata – rata = 2.693 + 1.704 + 1.861 + 2642 + 3.086 

= 11.986 orang 

e. Selanjutnya total rata-rata tersebut dikali tiga (3) yang mewakili 15 puskesmas 

sebagai populasi. 

N = Total Rata – rata x 3 

 = 11.986 x 3 

 = 35.958 orang 
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f. Diperoleh N yang merupakan populasi yang selanjutnya dapat menghitung 

jumlah sampel yang diperlukan menggunakan metode Slovin berikut: 

     
 

     
 

Dimana : 

n   =   Ukuran sampel 

N   =  Ukuran populasi 

e  =  Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. 

    
 

     
 

    
       

                
 
 

          
      

 

                       

g. Diperoleh n yang merupakan sampel. 

h. Menghitung Proporsi sampel untuk setiap puskesmas yang terpilih secara 

random. Rumus proporsi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                                      
 

 
 

Dimana: 

n  = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 
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 i.  Nilai proporsi yang diperoleh, selanjutnya digunakan untuk menetukan jumlah 

pasien rawat jalan di masing-masing Puskesmas se-Kota Malang yang akan 

dijadikan sebagai sampel dengan cara mengalikan nilai proporsi terhadap 

jumlah rata-rata kunjungan pasien rawat jalan di setiap Puskesmas se-Kota 

Malang. 

Tabel 4.6 Perhitungan Pasien Rawat Jalan di Setiap Puskesmas 

No. Puskesmas Perhitungan Pasien yang Diperlukan 

1 A 0,00278 x 2.693 = 7,49 7,49   8 orang 
2 B 0,00278 x 2.693 = 7,49 7,49   7 orang 
3 C 0,00278 x 2.693 = 7,49 7,49   7 orang 
4 D 0,00278 x 1.704 = 4,74 4,74   5 orang 
5 E 0,00278 x 1.704 = 4,74 4,74   5 orang 
6 F 0,00278 x 1.704 = 4,74 4,74   5 orang 
7 G 0,00278 x 1.861 = 5,17 5,17   5 orang 
8 H 0,00278 x 1.861 = 5,17 5,17   5 orang 
9 I 0,00278 x 1.861 = 5,17 5,17   5 orang 
10 J 0,00278 x 2.642 = 7,34 7,34   7 orang 
11 K 0,00278 x 2.642 = 7,34 7,34   7 orang 
12 L 0,00278 x 2.642 = 7,34 7,34   7 orang 
13 M 0,00278 x 3.086 = 8,58 8,58   9 orang 
14 N 0,00278 x 3.086 = 8,58 8,58   9 orang 
15 O 0,00278 x 3.086 = 8,58 8,58   9 orang 

Total 100 orang 

Setelah jumlah sampel pasien rawat jalan diperoleh , selanjutnya pembagian 

kuesioner dibagikan menggunakan teknik Accidental Sampling yaitu memilih siapa 
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saja yang tersedia di tempat penelitian untuk menjadi responden pada saat 

dilakukannya penelitian ini. 

4.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

4.4.1 Kriteria Inklusi 

1. Pasien rawat jalan yang sudah menerima pelayanan farmasi di 

Puskesmas Kota Malang. 

2. Pasien rawat jalan dari semua umur dimana kuesioner pasien pediatri 

dapat diisikan oleh orang tua atau yang mendampinginya saat berkunjung 

ke Puskesmas.  

4.4.2 Kriteria Eksklusi 

1. Pasien rawat jalan di Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas Pembantu. 

2. Pasien rawat inap di Puskesmas Kota Malang. 

4.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dalam hal ini adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut, sehingga diperoleh informasi 

mengenai hal tersebut dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

Variabel dalam penelitian ini adalah 5 aspek kualitas pelayanan farmasi  yang 

digunakan dalam mengukur kepuasan pasien rawat jalan, meliputi : 

1. Bukti Langsung (Tangibles) 

2. Keandalan (Reliability) 

3. Daya Tanggap (Responsivenes) 

4. Jaminan (Assurance) 

5. Perhatian (Empathy) 
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4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.6.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di seluruh puskesmas yang berada di wilayah Kota 

Malang. 

4.6.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakuan setiap hari kerja di seluruh Puskesmas Kota Malang 

mulai pukul 08.00 – 13.00 WIB yang dilaksanakan selama tiga (3) bulan terhitung 

bulan Maret 2014. 

4.7 Bahan dan Instrumen Penelitian 

4.7.1 Alat ukur penelitian 

Alat ukur yang digunakan peneliti adalah kuesioner. Kuesioner adalah daftar 

pertanyaan atau pernyataan yang sudah tersusun dengan baik, sudah matang, 

dimana responden tinggal memberikan jawaban atau pernyataannya dengan 

memberikan tanda-tanda tertentu. Kuesioner adalah bentuk penjabaran variabel-

variabel yang terlibat dalam tujuan penelitian. 

4.7.2   Validitas Kuesioner 

 Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan instrumen. Validitas didapat jika ada kesesuaian antara bagian-bagian 

instrumen dengan keseluruhan instrumen. 

Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada Kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  
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Prosedur uji validitas pada penelitian ini yaitu: 

1. Kueisioner diberikan pada suatu sampel subyek yang khusus dipilih untuk uji 

validitas yaitu subyek dengan kriteria yang sama dan bukan merupakan sampel 

penelitian. 

2. Dilakukan try-out terhadap standardization group 

3. Untuk uji validitas, hasil try-out dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment menggunakan software SPSS IBM 20 sebagai berikut: 

a. Membuat distribusi skor untuk masing-masing pertanyaan dari responden 

yang terdiri dari nomor responden, nomor pertanyaan, skor pertanyaan, dan 

total skor pada program Microsoft Office Excel 2007. 

b. Buka program SPSS IBM 20 

c. Selanjutnya skor-skor angket yang ada di Microsoft Office Excel 2007 

termasuk skor total dicopy, dan dipaste di lembar data editor SPSS 

kemudian klik variable view, selanjutnya lengkapi tabel yang tertera 

d. Pada kolom label, ketik label item-item angket (item X ke-1, item X ke-2 dst) 

kemudian klik Analyze > Correlate > Bivariate 

e. Masukkan seluruh item variable x ke Variables 

f. Masukkan total skor variable x ke Variables 

g. Ceklist Pearson ; Two Tailed ; Flag 

h. Klik OK 

i. Kueisioner dinyatakan valid apabila nilai korelasi dari pertanyaan dalam 

kueisioner lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5 %. 
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4.7.3 Reliabilitas kuesioner 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap pertanyaan yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama 

(Notoatmodjo,2010). Salah satu pendekatan pada reliabilitas adalah teknik 

pembelahan. Pada teknik pembelahan prosedur analisis reliabilitas diarahkan pada 

analisis terhadap kelompok item dalam kuesioner tersebut. Untuk kuesioner yang 

dibelah menjadi lebih dari dua belahan yang masing-masing berisi item dalam 

jumlah sama banyak, dapat menggunakan formula alpha (Awar,2006). 

Prosedur uji reliabilitas pada penelitian ini yaitu : 

1. Kueisioner diberikan pada suatu sampel subyek yang khusus dipilih untuk 

subyek reliabilitas yaitu subyek dengan kriteria yang sama dan bukan 

merupakan sampel penelitian. 

2. Dilakukan try-out terhadap standardization group 

3. Untuk uji validitas, hasil try-out dianalisis dengan menggunakan program SPSS 

IBM 20 sebagai berikut: 

a. Membuat distribusi skor untuk masing-masing pertanyaan dari responden 

yang terdiri dari nomor responden, nomor pertanyaan, skor pertanyaan, dan 

total skor pada program Microsoft Office Excel 2007. 

b. Buka program SPSS IBM 20 

c. Selanjutnya skor-skor angket yang ada di Microsoft Office Excel 2007 

termasuk skor total dicopy, dan dipaste di lembar data editor SPSS.  
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d. Selanjutnya klik menu Analyze pada Toolbar > Scale > Reliability analysis. 

e. Selanjutnya blok item X ke 1 sampai         y         “  d           ”       

X atau total skor, kemudian pindahkan ke kotak items dengan mengklik tanda 

panah lalu pada menu Model pilih Alpha lalu klik OK. 

f. Kueisoner dinyatakan reliabel  apabila nilai cronbach alpha yang didapat dari 

hasil perhitungan lebih besar dari koefisien alpha yaitu 0,6. 

4.8 Definisi Operasional 

Operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang 

dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-

konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau 

gejala yang dapat diamati dan dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang 

lain (Siregar,2013). 

Dengan kata lain, definisi operasional variabel dalam penelitian merupakan 

bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi 

konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan, dan penilaian alat 

ukur. 

Batasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bukti Langsung (Tangibles)  

Merupakan tampilan fisik pelayanan rawat jalan di bagian pelayanan farmasi 

di Puskesmas. Yang meliputi tampilan fisik (ruang apotek), perlengkapan dan 

peralatan yang dipergunakan (teknologi) serta penampilan pegawainya. 

2. Keandalan (Reliability) 
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Merupakan kemampuan petugas farmasi untuk memberikan pelayanan yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3. Daya Tanggap (Responsivenes) 

Merupakan suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat kepada pasien, dengan penyampaian informasi yang 

jelas. 

4. Jaminan (Assurance)  

Merupakan pengetahuan, kesopananan, dan kemampuan petugas farmasi 

untuk menumbuhkan rasa percaya kepada pasien. 

5. Perhatian (Empathy) 

Merupakan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi yang diberikan kepada 

pasien dengan berupaya memahami keinginan konsumen. 

4.9 Skala Pengukuran 

Menurut Umar (2003), skala merupakan suatu prosedur pemberian angka 

atau simbol lain kepada sejumlah ciri dari suatu obyek agar dapat menyatakan 

karakteristik angka pada ciri tersebut. 

Penelitian ini menggunakan skala Likert dalam pemberian angka untuk 

menilai beberapa item pertanyaan dari kuesioner. Pengertian skala Likert menurut 

Parasuraman (1991) dan Kinnear dalam Umar (2003), Skala Likert adalah skala 

yang memiliki banyak item (multiple-scale item), berisi beberapa pernyataan tentang 

sikap seseorang terhadap isu atau obyek yang diteliti, setiap pernyataan disediakan 

jawaban dengan menggunakan skala lima poin setuju – tidak setuju, puas – tidak 

puas, dan baik-tidak baik. 
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Skala Likert tergolong jenis skala interval, karena skala ini mengurutkan data dari 

tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi atau sebaliknya, dan jarak 

antar data memiliki interval yang relatif sama. 

Skala Likert dengan empat alternatif jawaban (Sangat Puas, Puas, Tidak 

Puas, dan Sangat Tidak Puas) dirasakan sebagai hal yg paling tepat. Jika kita 

menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban (Sangat Puas, Puas, 

Ragu-ragu, Tidak Puas, dan Sangat Tidak Puas. Alasan peneliti menggunakan skala 

likert dengan alternative empat (4) jawaban adalah untuk menghilangkan jawaban 

ragu-ragu, karena jawaban tersebut dapat memberikan makna yang ganda, dan 

tidak menjelaskan jawaban responden yang sebenarnya secara pasti. Dengan 4 

jawaban alternatif maka jawaban dari responden akan menjadi lebih tegas sehingga 

dapat mengukur kepuasan responden. 

Berikut adalah tabel alternatif jawaban pada Skala Likert yang akan digunakan 

dalam penelitian ini: 

Tabel 4.7 Skala Likert 

Sangat Puas (SP) 4 

Puas (P) 3 

Tidak Puas (TP) 2 

Sangat Tidak Puas (STP) 1 

Sumber : Sarjono, Haryadi dan Julianita, Winda, 2011 

4.10 Pengumpulan dan Prosedur Penelitian 

4.10.1   Pengumpulan Data 

1. Peneliti melakukan perizinan dan studi pendahuluan ke 5 puskesmas yang 

telah dipilih secara random untuk mendapatkan data kunjungan pasien rawat 

jalan selama 3 bulan terakhir (November, Desember, dan Januari). 



41 
 

2. Peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner. 

3. Pengumpulan data untuk pelaksanaan analisa data penelitian: 

a. Peneliti membuat jadwal pengamatan (observasi) ke puskesmas. 

b. Peneliti datang ke puskesmas sesuai jadwal yang telah dibuat. 

c.  Peneliti melakukan pengamatan (observasi) secara langsung pada saat 

pasien pelayanan rawat jalan telah selesai menerima pelayanan farmasi. 

d. Peneliti meminta persetujuan kepada calon responden untuk mengisi 

kuesioner. 

e. Responden yang telah setuju untuk diteliti mengisi form kuesioner. 

4. Pengolahan data 

5. Pembuatan laporan hasil penelitian dan pembahasan  

6. Pengambilan kesimpulan dan saran 

7. Penyelesaian laporan akhir penelitian 

4.10.2 Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini perlu memegang teguh standar penelitian yang berlaku 

yakni responden berhak untuk ikut maupun tidak mengikuti penelitian ini, tidak ada 

unsur pemaksaan kehendak peneliti baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan 

sebelumnya memerlukan persetujuan atau informed consent kepada calon 

responden terlebih dahulu. 

Sebelumnya peneliti akan memohon izin terlebih dahulu kepada pihak yang 

terkait terutama penanggung jawab bagian pelayanan farmasi di setiap Puskesmas 

se-Kota Malang untuk mengadakan penelitian di tempat tersebut. Kuesioner akan 

diberikan kepada subjek penelitian yakni responden pasien rawat jalan yang 
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memperoleh pelayanan farmasi yang dilakukan secara accidental sampling yaitu 

memilih siapa saja yang tersedia di tempat penelitian untuk menjadi responden pada 

saat dilakukannya penelitian ini. 

4.11 Analisa Data 

Tujuan dilakukannnya analisa data adalah memperoleh gambaran dari hasil 

penelitian yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian dan memperoleh 

kesimpulan secara umum dari penelitian yang merupakan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu yang bersangkutan (Notoatmodjo, 2010). 

Pada penelitian ini digunakan analisa deskriptif yang bertujuan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Penyajian data ditampilkan 

dalam bentuk tabel dan diagram batang menggunakan Microsoft Excel 2010 yang 

akan menjelaskan setiap indikator pelayanan farmasi di Puskesmas Kota Malang 

dan menentukan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan 

farmasi kepada pasien rawat jalan di Puskesmas Kota Malang. 


