
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.  Desain Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di depan, maka penelitian

ini menggunakan rancangan atau desain penelitian deskriptif kualitatif yaitu mixed

antara kualitatif dengan kuantitatif untuk mengetahui indeks kepuasan peserta KB

dari pelayanan Keluarga Berencana di Kota Bandar Lampung.

Sugiyono (2012 : 58) menyatakan bahwa deskritf teori paling tidak berisikan tentang

penjelasan terhadap variabel variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, uraian yang

lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehinggaa ruang lingkup kedudukan

dan prediksi tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas

dan terarah.

Pendekatan kuantitatif menurut Azwar (2008 : 5) adalah suatu penelitian yang

menekankan analisisnya pada data angka yang diolah dengan metode statistika

tertentu. Dengan kata lain, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif jika data

yang digunakan bersifat angka.
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3.2. Identifikasi Variabel

Untuk memperjelas antara variabel yang satu dengan yang lain, maka variabel dalam

penelitian ini dibedakan menjadi :

1. Variabel bebas yang terdiri dari : Tangible (X1), Realibility (X2), Responsiveness

(X3), Assurance (X4) dan Empathy (X5)

2. Variabel terikat adalah Kepuasan Peserta KB (Y)

3.3. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah suatu konsep atau konstruk yang memiliki variasi (dua atau lebih)

nilai. Nilai yang melekat dalam variabel dapat berupa angka dan katagori (Ulber

Silalahi, 2009).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan akseptor KB

yang baru saja memperoleh pelayanan di Klinik   Keluarga Berencana di Bandar

Lampung.

Kepuasan peserta KB adalah perasaan peserta KB setelah membandingkan kinerja

atau hasil pelayanan yang dirasakan sesuai atau lebih dengan kebutuhan dan

harapannya terhadap pelayanan yang  telah diberikan Kepuasan tersebut diukur

dengan menggunakan 5 (lima) dimensi kualitas layanan (Parasuraman Zeithaml dan
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Berry, dalam Fandy Tjiptono, 2011) yang masing-masing dimensinya memiliki

beberapa indikator

a. Aspek tangibles yaitu kualitas pelayanan yang di lihat dari penampilan fisik

Klinik Keluarga Berencana yang kasat mata. Indikatornya adalah sebagai berikut :

1). Kenyamanan ruang tunggu

2). Kebersihan ruang pelayanan

3). Kerapihan penataan peralatan

4). Kelengkapan fasilitas pelayanan

b. Aspek reliability yaitu kesanggupan untuk memberikan  suatu  pelayanan yang

dijanjikan dengan segera, mudah, aman dan ketepatan waktu pelayanan KB.

Indikatornya adalah sebagai berikut :

1). Kemudahan untuk memperoleh pelayanan KB

2). Ketepatan dalam jadual pelayanan yang telah ditetapkan.

3). Kesiapan petugas (kehadiran) pada saat jadual pelayanan

4). Biaya yang terjangkau untuk memperoleh pelayanan

c. Aspek responsiveness yaitu kemauan petugas untuk membantu dan menyediakan

pelayanan kontrasepsi , serta tanggap terhadap keinginan konsumen (masyarakat

yang dilayani). Indikatornya adalah sebagai berikut :

1). Kepastian petugas yang melakukan pelayanan kontrasepsi

2).  Keterampilan petugas dalam melakukan pelayanan kontrasepsi

3).  Kecepatan petugas dalam melakukan pelayanan kontrasepsi
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4).  Melakukan pelayanan kontrasepsi dengan penuh tanggung jawab

d. Aspek assurance ; kemampuan untuk memberikan jaminan atas keamanan

pemakaian. Indikatornya adalah sebagai berikut :

1). Melakukan konseling dengan tuntas

2). Pemeriksaan kesehatan sebelum pelayanan kotrasepsi

3). Pemberian obat side efek pemakaian kontrasepsi

4). Kebersihan peralatan yang digunakan untuk pelayanan kontrasepsi

e. Aspek empathy ; kemampuan memberikan perhatian, keramahan dan kesopanan

petugas. Indikatornya adalah sebagai berikut :

1). Tidak membedakan status sosial ekonomi

2). Keramahan dan kesopanan petugas

3). Kepedulian terhadap peserta KB paska pelayanan.

4). Memberikan kartu tanda peserta KB (K/1/KB)

Indikator-indikator tersebut diatas dituangkan kedalam bentuk pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden.
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3.4. Populasi, Sampel dan Tehnik Sampling

3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya  (Sugiyono, 2004 : 72). Populasi

dalam penelitian ini adalah :

- Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan Klinik Keluarga Berencana di

Kota Bandar Lampung, berjumlah 27 buah, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1

TABEL 3.1 : JUMLAH KLINIK KELUARGA BERENCANA (KKB) /PUSKESMAS, PUSTU, RS, LAINNYA
MENURUT KECAMATANDI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012

KECAMATAN PUSKESMAS PUSTU RS LAINNYA JUMLAH

TELUK BETUNG BARAT 2 6 0 1 9

TELUK BETUNG SELATAN 2 3 0 1 6

PANJANG 2 3 0 0 5

TANJUNG KARANG TIMUR 3 3 0 2 8

TELUK BETUNG UTARA 2 3 2 2 9

TANJUNG KARANG PUSAT 3 2 2 3 10

TANJUNG KARANG BARAT 3 4 0 0 7

KEMILING 3 8 0 0 11

KEDATON 2 3 1 1 7

RAJABASA 1 5 0 2 8

TANJUNG SENANG 1 5 0 0 6

SUKARAME 2 4 1 1 8

SUKABUMI 1 2 0 0 3

JUMLAH 27 51 6 13 97

Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung (Rek. K/0/KB)



39

- Masyarakat yang saat penelitian mendapatkan pelayanan KB dan yang telah

mendapatkan pelayanan KB tersebut sepanjang tahun 2012. Jumlah pesetta KB

baru di Kota Bandar Lampung sampai dengan Agustus 2012 terlihat pada tabel

3.2

TABEL 3.2  : PENCAPAIAN PESERTA KB BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI DAN KECAMATAN

DI KOTA BANDAR LAMPUNG SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2012

KECAMATAN KONTRASEPSI

PIL IUD KNDM MOW MOP SUNTIK IMPLAN JUMLAH
Teluk Betung
Barat 1,109 272 261 - - 1,209 261 3,112

Teluk Betung
Selatan 659 42 105 - - 593 27 1,426

Panjang 1,950 226 249 - - 1,947 142 4,514

Tanjung Karang
Timur 1,233 222 201 - - 1,306 60 3,022

Teluk Betung
Utara 1,365 553 334 91 - 875 137 3,355

Tanjng Karang
Pusat 677 2,359 132 136 - 621 441 4,366

Tanjung Karang
Barat 598 271 93 - - 667 52 1,681

Kemiling 1,211 556 81 - - 713 129 2,690

Kedaton 1,354 176 222 1 - 1,164 87 3,004

Rajabasa 736 92 150 - 87 652 10 1,727

Tanjung Senang 734 121 55 1 - 825 84 1,820

Sukarame 334 401 69 53 - 467 25 1,349

Sukabumi 879 212 30 - - 726 53 1,900

JUMLAH 12,839 5,503 1,982 282 87 11,765 1,508 33,966

Sumber : Badan KB dan PP Kota Bandar Lampung
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3.4.2. Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono (2012 : 81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan

diberlakukan untuk populasi. Supaya jumlah sampel yang digunakan proporsional

dengan jumlah populasi maka jumlah sampel dihitung dengan rumus tertentu.

3.4.3. Tehnik Sampling

Tehnik pengambilan sampel untuk Klinik Keluarga Berencana (KKB) adalah tehnik

bertujuan (purposive). Tehnik purposive Sampling (Ulber Silalahi, 2009 : 272)

merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan

informasi yang dibutuhkan. Dari sejumlah 97 Klinik KB, terdapat 27 Klinik KB di

Puskesmas.

Ulber Silalahi (2009 :  276) menyatakan : Untuk populasi kecil (dibawah 1000)

peneliti membutuhkan ratio pemilihan sampel besar (kira kira 30 %). Berdasarkan

pernyataan diatas, maka sampel untuk Klinik KB adalah : 30 % dari 27 = 8,1 (8).

Teknik pengambilan sampel untuk masyarakat dalam penelitian ini adalah teknik

incidental sampling. Teknik incidental sampling (Sugiyono, 2012 : 85) adalah tehnik

penentuan sampel berdasarkan kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti.

Masyarakat yang dijadikan sampel adalah yang memperoleh pelayanan KB Suntik,

IUD, Implan dan Medis Operasi Pria (MOP). Peserta KB Pil dan Kondom tidak

dijadikan sampel, karena untuk memperoleh alat kontrasepsi tersebut pelayanan yang
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diberikan sangat sederhana. Sedangkan untuk Medis Operasi Wanita (MOW) hanya

dilayani di rumah sakit.

Jumlah sampel minimal ditetapkan dengan rumus,

Sampel = (Jumlah unsur + 1) X 10

Di dalam penelitian ini, digunakan 20 unsur yang merupakan variabel independen.

Maka sampel minimal dalam penelitian ini didapat dengan memasukkan 14 unsur ke

dalam rumus (1) sebagai berikut,

Sampel = (20 + 1) X 10 = 210 responden

Tabel 3.3  : Daftar Puskesmas (KKB) yang dijadikan sampel dan

jumlah sampel pada masing masing Puskesmas (KKB)

No Puskesmas (Klinik Keluarga Berencana) Sampel
1 Sumur Batu 30 orang
2 Satelit 20 orang
3 Kampung Sawah 30 orang
4 Panjang 20 orang
5 Way Kandis 30 orang
6 Simpur 20 orang
7 Kedaton 30 orang
8 Gedong Air 30 orang

Jumlah 210 orang
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3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,

karena tujuan utama dalam penelitian adalah  mendapatkan data (Sugiyono, 2012

:224). Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh fakta mengenai variable yang

akan diteliti.

Menurut Azwar (1998 : 92-93) data faktual adalah data yang diperoleh dari subjek

dengan anggapan bahwa memang subjeklah yang lebih mengetahui keadaan

sebenarnya dan peneliti berasumsi bahwa informasi yang  diberikan oleh subjek

adalah benar. Karena itu, dalam penelitian ini data yang dipergunakan digolongkan

kedalam data primer. Hal tersebut mengacu pada pendapat Sugiyono (2004 : 129)

bahwa data primer adalah data yang langsung dari sumber data penelitian yang

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara.

Untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian menggunakan kuesioner.

Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab

(Sugiyono, 2012: 142)

Penyusunan kuesioner yang  digunakan dalam penelitian ini merujuk  pada Skala

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur, sikap, pendapat dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert,

maka variabel yang akan  diukur  dijabarkan  menjadi  indikator  variabel, indikator
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tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item item instrumen yang dapat

berupa pertanyaan ataupun pernyataan (Sugiyono, 2012: 93).

Berdasarkan Skala Likert, unsur-unsur pelayanan diukur dengan tingkat penilaian

peserta KB berikut :

1) Jawaban sangat tidak baik skor 1

2) Jawaban  tidak baik skor 2

3) Jawaban netral skor 3

4) Jawaban  baik skor 4

5) Jawaban sangat baik skor 5

Tingkat kepuasan peserta KB diukur berdasarkan jawaban :

1) Jawaban Tidak puas skor 0

2) Jawaban Puas skor 1

3.5. Keakuratan Instrumen Penelitian

Untuk memenuhi syarat instrumen penelitian yang baik, maka dilakukan uji validitas

dan reliabilitas terhadap instrumen yang digunakan

3.5.1. Validitas

Validitas adalah sejauhmana perbedaan dalam skor pada suatu instrumen

mencerminkan kebenaran perbedaan antara individu individu, kelompok kelompok
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atau situasi situasi dalam suatu karakteristik (Ulber Silalahi, 2009) Validitas pada

umumnya dipermasalahkan berkaitan dengan hasil pengukuran psikologis atau non

fisik. Berkaitan dengan  karakteristik psikologis, hasil pengukuran yang diperoleh

sebenarnya diharapkan dapat menggambarkan atau memberikan skor/ nilai suatu

karakteristik lain yang menjadi perhatian utama.

Menurut Sugiyono (2012 : 123), untuk instrumen yang non test yang digunakan

untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruksi (construct)

Pada penelitian ini akan dibahas hal menyangkut validitas untuk menguji apakah

pernyataan-pernyatan itu telah mengukur aspek yang sama. Untuk itu

dipergunakanlah validitas construct.

Uji validitas konstruksi dilakukan dengan mengkorelasikan skor faktor dengan skor

total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 keatas maka faktor

tersebut merupakan contruct yang kuat (Sugiyono, 2012)

Cara mencari korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total

menggunakan rumus teknik korelasi product moment, sebagai berikut :
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dimana r : koefisien korelasi product moment

X : skor tiap pertanyaan/ item

Y : skor total

N : jumlah responden

3.5.2. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur

dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1989).

Dalam penelitian ini teknik untuk menghitung indeks reliabilitas yaitu dengan

menggunakan konsistensi internal, yaitu konsistensi skor antar item dalam suatu

instrumen yang dinyatakan dalam mean korelasi antar item tersebut. Untuk

menghitung mean korelasi antar item digunakan rumus koefisien alpha yang

dikembangkan oleh Cronbach.

Koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan analisis tersebut ditentukan dengan

berpedoman pada klasifikasi Guilford sebagai berikut :







r < 0,2

0,20 – 0,40

0,40 – 0,70

: hubungan rendah sekali; lemah sekali

: hubungan rendah tapi pasti

: hubungan cukup berarti





0,70 – 0,90

r > 0,90

: hubungan yang tinggi, kuat

: hubungan sangat tinggi; kuat sekali, dapat diandalkan
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Instrumen dikatakan relialibel bila mempunyai koefisien realibilitas yang bermakna

sekurang-kurangnya kuat, bila kurang dari kuat berarti instrumen kurang meyakinkan

atau tidak dapat ditolerir.

3.7. Analisis Regresi Linier Berganda (multiple regression analysis)

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengalisis pengaruh variabel bebas yang

terdiri dari tangibles (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4),

empathy (X5) terhadap variabel terikat yaitu kepuasan pelanggan (Y). Persamaan

Persamaan Model analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat di rumuskan :

Y1 = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

Dimana :

Y1 = Kepuasan peserta KB

X1 = Tangibles

X2 = Reliability

X3 = Responsiveness

X4 = Assurance

X5 = Empathy

bo          = Konstanta

b1 ….. b5 = Koefisien regresi variabel independent

e = Kesalahan estimasi
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3. 7. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

3.7.1. Hasil Validitas Instrumen

Hasil yang diperoleh adalah seluruh butir pernyataan pada kuesioner menunjukkan

hubungan yang signifikan antar variabel. Sehingga berdasarkan hubungan yang

signifikan tersebut maka dapat disimpulkan seluruh pertanyaan valid ( Lampiran 3)

3.7.2. Hasil Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden atas

pertanyaan yang diajukan. Uji ini dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha.

Instrumen dikatakan relialibel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari Cronbach

Alpha Based on Standard Items, maka kuesioner dinyatakan relialibel. Cronbach

Alpha didapat sebesar 0,909 (Lampiran 4), nilai ini diatas nilai Cronbach Alpha

Based sebesar 0,906. Dengan demikian seluruh pertanyaan relialibel.


