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BAB III. METODE PENELITIAN 
 
 

 

A. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan observasi di mana penulis 

memperoleh data dari puskesmas Kota Agung dan melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap masyarakat di wilayah Kota Agung. Data ini diperoleh dengan 

menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di wilayah Kota Agung. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kota Agung, Tanggamus. Pemilihan lokasi ini 

ditetapkan secara sengaja (purposive), yaitu pengambilan lokasi berdasarkan kriteria 

yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Cooper and Emory,1996). Pemilihan lokasi di wilayah Kota 

Agung, Tanggamus diambil dengan pertimbangan bahwa puskesmas Kota Agung 

terletak di pusat kota. 

C. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari metode pengambilan datanya, maka penelitian ini merupakan penelitian 

survei. Singarimbun dan Efendi (1989:3) mengemukakan bahwa penelitian survei 
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adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi. Ruang lingkup penelitian 

ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis “faktor- faktor apa saja 

yang mempengaruhi permintaan jasa pelayanan pada puskesmas di Kecamatan Kota 

Agung,kabupaten Tanggamus” 

 

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif .  

Analisis deskriptif yaitu menampilkan data dalam bentuk tabel dan deskripsikan 

dalam bentuk narasi serta menafsirkan dan memberikan gambaran kesesuaian antara 

fakta dengan teori dan peraturan yang berkaitan dengan tulisan ini atau sebagaimana 

adanya secara utuh.  

 

Sampel dan Tehnik Sampling 

1. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kota Agung.Untuk mencari 

besarnya sample yang dapat mewakili penelitian ini digunakan rumus mengestimasi 

proporsi (Nazir ,289) yaitu : 

n = 
)1()1(

)1(

PPDN

PNP
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Keterangan :  

n = Jumlah sample 

N = Besar nya populasi 

P = Proporsi yang diduga 

D = 
4

2B
 (estimasi terhadap mean) 

B = Bound of error pada tingkat kepercayaan 90% 

sehingga B= 10% 

Berdasarkan data yang yang penulis peroleh BPS dari  Kota Agung, Tanggamus 

jumlah penduduk di Kota Agung, Tanggamus per januari 2010 atau N sebanyak 

36.363 jiwa. Nilai P karena belum diketahui nilai nya dianggap 0,5 (Nazir, 289), 

nilai B = 0,5. nilai D = 0.0025 Sehingga jumlah sample nya dapat kita hitung sebagai 

berikut : 

n = 
)5,01(5,00025,0)1 36.363(

)5,01(5,0 36.363 x
 

n = 
25,0905.90

75,9090
 

n = 99,728 

Dari hasil Perhitungan di atas diperoleh jumlah sample sebanyak 99,728 kemudian 

kita bulatkan menjadi 100 responden. 
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2. Tehnik Sampling 

Untuk teknis pengambilan sampel, penulis menggunakan Teknik simple random 

sampling atau pengambilan sampel acak. Pengambilan secara acak harus tepat dan 

sesuai dengan ciri-ciri populasi tersebut, apabila pengambilan sampel tidak tepat 

maka sampel tersebut tidak dapat mewakili populasi yang ada. Sampel acak 

merupakan sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit 

penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian Variabel dalam penelitian ini meliputi : variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan pelayanan jasa puskesmas Kota Agung. 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah permintaan pelayanan jasa 

puskesmas Kota Agung. Dengan indikator permintaan pelayanan jasa 

puskesmas Kota Agung nya adalah frekuensi kunjungan, registrasi 

administrasi (pendaftaran) 
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D. Teknik Pengolahan Data 

 

Data yang dikumpulkan dari lapangan selanjutnya akan dilakukan pengolahan data 

melalui beberapa tahap yaitu : 

a. Tahap Editing, yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang 

telah diperoleh di lapangan. Dalam tahap ini data yang diperoleh akan 

dikoreksi dan diperbaiki untuk menghindari kesalahan dan meragukan 

sehingga menjadi lebih sempurna. 

b. Tahap Tabulating, yaitu tahap menyusun data yang telah diproses kedalam 

bentuk tabel sehingga lebih mudah dipahami, dan diinterprestasikan secara 

kualitatif. 

c. Menginterprestasikan data, yaitu memberikan tafsiran atau 

penjabaran/interprestasi data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang 

lebih luas dengan menghubungkan jawaban dengan hasil data yang lain serta 

dari pengamatan, maupun dokumentasi yang telah ada. 

 

E. Alat Analisis 

  

Analisis data adalah proses penyederhanaan  data kedalam bentuk yang mudah dibaca 

atau diinterprestasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

format deskriptif (menggambarkan), kemudian data disajikan dalam mentuk tabel 

tunggal yang sebelumnya data dihitung dengan distribusi frekuensi atau frekuensi 

data yang kemudian dipresentasekan untuk dianalisis hingga bisa ditarik kesimpulan..    

Tujuan analisis deskriptif persentase yaitu untuk memberikan gambaran mengenai 

hasil penelitian secara umum. Sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan 
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pembobotan terhadap skor masing-masing variabel. Pembobotan ini dilakukan 

dengan memberikan skor total dengan jumlah item masing-masing variabel yang 

dibobot.  

 

Karena penelitian ini bersifat kuantitatif, maka jawaban responden pada kuisioner 

perlu diubah dalam bentuk anaka-angka untuk mengkuantitatifkan data yang 

diperoleh, jawaban yang tersedia diberi skor. Penentuan skor yang digunakan atas 

jumlah pertanyaan yang diajukan responden adalah dengan menggunakan skala 

Likert, dengan kriteria umum penilaian : 

1. Jawaban  diberi skor 5 dengan kategori sangat setuju 

2. Jawaban  diberi skor 4 dengan kategori setuju 

3. Jawaban  diberi skor 3 dengan kategori ragu 

4. Jawaban  diberi skor 2 dengan kategori tidak setuju 

5. Jawaban  diberi skor 1 dengan kategori sangat tidak setuju 

  

Metode ini untuk mengkaji variabel – variabel yang ada pada penelitian ini yaitu 

mengetahui seberapa besar alternatif jawaban dari tiap – tiap indikator yang mewakili 

masing – masing variabel.  

P  = 

n

 x 100 % 

 

Keterangan : 

P = Presentase 

n = persentase sub variabel  

N  = Jumlah seluruh nilai,Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi kategori  

               variasi 

(Eka Yuliana, 2006 hal.50)  

 



33 

 

Hasil kuantitatif dari perhitungan dengan rumus diatas selanjutnya diubah atau 

ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Dalam hal ini kepatuhan 

membayar pajak ditafsirkan secara kualitatif kedalam lima kriteria. Untuk itu langkah 

yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

 1. Menetapkan prosentase maksimal yaitu 100%  

 2. Menetapkan prosentase minimal yaitu 20%  

3. Menetapkan rentangan prosentase yaitu 100% - 20% = 80%  

4. Menetapkan interval prosentase 80% = 16%  

       5 

 

Kemudian, untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel yang mempengaruhi 

permintaan jasa puskesmas kota Agung didapat  dengan skala ordinal sebagai berikut:  

 

Tabel 7. Skala Ordinal Tingkat pengaruh 

Skala Ordinal Predikat 

84 % - 100 % 

67 % - < 83% 

50 % - < 66 % 

33 % - < 49 % 

< 32 % 

Sangat berpengaruh (SB) 

berpengaruh (B) 

Cukup berpengaruh (CB) 

Kurang berpengaruh (KB) 

Tidak berpengaruh 

SSuummbbeerr::ddaattaa    ddiioollaahh      

  

Analisis data adalah proses penyegerhanaan  data kedalam bentuk yang mudah dibaca 

atau diinterprestasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

format deskriptif (menggambarkan), kemudian data disajikan dalam mentuk tabel 
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tunggal yang sebelumnya data dihitung dengan distribusi frekuensi atau frekuensi 

data yang kemudian dipresentasekan untuk dianalisis hingga bisa ditarik kesimpulan.  

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Pengujian validitas kuisioner dilakukan untuk menunjukkan apakah kuisioner yang 

akan disebar kepada responden layak (valid) atau tidak disebar. Uji validitas 

dugunakan untuk menunjukan sejauh mana daftar pertanyaan dapat menggunakan 

rumus korelasi parametik Person Product Moment sebagai berikut : 

 r = 

})(){})(){

))((

2222 yynxxn

yxxyn
 

(Suharsimi Arikunto, 1998:2) 

Keterangan : 

r =    Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

x =    Skor responden untuk tiap item pertanyaan 

y =    Jumlah skor dari total pertanyan 

n =    Banyaknya variabel sampel yang dianalisis 

Pengujian kevalidan menggunakan r product moment pada derajat kebebasan  

(dk) = n-1 dengan kreteria pengujian : 

 

Jika rhitung ≥ r tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan valid  

Jika rhitung ≤ r tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan tidak valid 
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2. Uji Reliabilitas 

 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang digunakan 

dapat dipercaya. Alat ukur yang digunakan dikataka reliabel jika memiliki taraf 

kepercayaan yang tinggi dan memiliki kemantapan, keajegan atau ketepatan. Untuk 

mengukur reliabilitas digunakan  rumus Alpha sebagai berikut : 

r11   = 
2

2

1
1 t

b

k

k
 

Keterangan : 

r11   = Kerelibelan instrumen  

k   = Banyaknya jumlah pertanyaan  

σt
2
   = Jumlah varian total 

2b  = Jumlah varian pertanyaan 

(Suharsimi, Arikunto,2002 :109) 

Dengan rumus varian : 

n

n

X
X

ab

22

2

2

)(

 

Keterangan : 

n  = Banyaknya skor responden yang diuji coba 

X  = Jumlah skor yang dipilih 

Dengan keputusan : 

Jika t ≥ dari t tabel, maka daftar pertanyaan dinyatak reliabel 

Jika t ≤ dari t tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan tidak reliabel 
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 Tabel 8. Nilai Interpretasi Kereliabelan  

Besarnya Nilai r Interpretasi 

Antara 0,8000-0,10000 

Antara 0,6000-0,7999 

Antara 0,4000-0,5999 

Antara 0,2000-0,3999 

Antara 0,0000-0,1999 

Tinggi 

Cukup 

Agak rendah 

Rendah 

Sangat rendah 

Sumber : Suharsimi, Arikunto (2002:268) 

 

Untuk menguji Validitas dan ui Reliabilitas menggunakan program statistika SPSS 

V.13 For Windows. 

 
Definisi Variabel 

Variabel adalah faktor-faktor yang memiliki peran dalam suatu penelitian, yaitu 

segala sesuatu obyek pengamatan penelitian yang berupa faktor yang memiliki  

nilai (Sadono Sukirno, 2002). Agar variabel bisa dioperasionalkan dalam sebuah 

penelitian, maka harus jelas pengukurannya. Variabel yang diamati dalam penelitian 

ini merujuk pada literatur yang telah dibaca oleh penulis, yaitu: 

 
1. Permintaan, jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini permintaan yang dimaksud 

adalah permintaan masyarakat akan jasa pelayanan puskesmas.  

2. Faktor pelayanan masyarakat akan jasa pelayanan rawat jalan  

3. Keberadaan pesaing, yaitu dokter praktek dan bidan praktek 

4. Lokasi 
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G.  Gambaran Umum 

Kondisi demografi 

Kota Agung adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan ibu 

kota Kabupaten Tanggamus,Profinsi Lampung, dan merupakan kota terbesar di 

kabupaten ini. Kota Agung terletak di bawah kaki  Gunung Tanggamus dan di sisi 

pantai Teluk Semangka.merupakan daerah administratif yang terbagi menjadi 3 

kecamatan yakni Kota Agung pusat[daerah terpadat dan merupakan pusat kota],Kota 

Agung timur[merupakan pusat pemerintahan] dan Kota Agung barat[daerah yang 

akan di kembangkan] pada wilayah utara berbatasan dengan Gunung Tanggamus, 

barat dengan kecamatan Wonosobo, timur dengan Gisting, dan selatan dengan teluk 

Semangka. Menurut catatan administrasi kolonial, Kota Agung didatangi oleh 

Belanda sejak tahun 1889. Banyak objek wisata di kota kecil ini, antara lain Pantai 

Terbaya, Pantai marina Dermaga 1,2 dan 3 yang selalu ramai pada hari libur 

khususnya hari minggu, Air terjun Lamuran, Air terjun Bukit Tinggi, air terjun Sinar 

Lebak, Pemandian air panas{Way Panas}, air tejun Way Kandis, Taman Kota, 

Komplek Islamic Center, Teluk Semangko sebagai pusat pelelangan ikan, dan Air 

terjun Way Lalaan. 

Luas 269km² 

 

Jumlah penduduk 36.363 

  

Desa/kelurahan 6 kelurahan, 35 Pekon. 
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Daftar Kelurahan dan Pekon 

1. Kuripan Kota  

2. Baros  

3. Pasar Madang  

4. Kelungu 

5. Kusa  

6. Negri Ratu 

7.Teratas  

8. Kerta  

9.  Teba  

10. Kagungan  

11. Umbul Buah  

12. Menggala  

13. Ketapang  

14. Kampung Baru  

15. Batu Keramat Atas  

 

16. Batu Keramat Bawah  

17. Way Gelang  

18. Terdana  

19. Way Panas  

20. Kanyangan  

21. Belu  

22. Teba Bunuk  

23. Kedamaian  

24. Gedong Jambu 

25. Pejajaran 

26. Pardasuka 

27. Penanggungan 

38. Mulang maya 

39. Payung  

40. Kalimiring 

41. Kesugihan 

 

(sumber: Kantor Kecamatan Kota Agung 2010  

 


