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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kuantitatif.  Metode kuantitatif merupakan salah satu metode penelitian 

ilmiah karena telah memenuhi kaidah ilmiah yaitu konkrit, objektif, 

terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut sebagai 

metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan 

dikembangkan berbagai iptek baru. Selain itu, metode ini disebut 

metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan metode 

analisis menggunakan statistik (Azwar, 2014, h. 5). 

 

B. Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel dalam penelitian ditentukan sebelum metode 

pengumpulan data dan analisis data, serta teknik analisis data yang 

digunakan. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah : 

1. Variabel tergantung : Kepuasan Pasien 

2. Variabel bebas  : Kualitas Pelayanan Perawat 

 

C. Definisi Operasional Variabel  

Batasan operasional dari tiap-tiap variabel penelitian perlu 

dijelaskan untuk mengindari kesalahpahaman mengenai data yang akan 



29 
 

 
 

 

dikumpulkan. Batasan operasional dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kepuasan Pasien 

Kepuasan pasien merupakan sebuah reaksi emosional yang 

dirasakan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyedia 

jasa kesehatan, apabila sesuai dengan harapan, maka pasien akan 

merasa puas. Pengukuran kepuasan pasien dilakukan dengan 

menggunakan skala kepuasan pasien berdasarkan beberapa aspek, 

yaitu loyal terhadap produk atau jasa, komunikasi dari mulut ke 

mulut, dan pertimbangan rumah sakit. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh, maka tingkat kepuasan pasien semakin tinggi, begitu 

pula sebaliknya. 

2. Kualitas Pelayanan Perawat 

Kualitas pelayanan merupakan sebuah ketepatan tindakan 

yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen, guna 

memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan keinginan dan 

harapan konsumen itu sendiri. Pengukuran kualitas pelayanan pada 

perawat dilakukan dengan menggunakan skala kualitas pelayanan 

berdasarkan beberapa aspek, yaitu tangible (bukti fisik), reliability 

(keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan),  

dan emphaty (empati). Semakin tinggi skor pada skala kualitas 

pelayanan, maka semakin baik pula kualitas pelayanan yang 

diberikan, begitu juga sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian baik terdiri 

dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang 

merupakan sumber data dan memeiliki karakter tertentu dan sama 

(Sukandarrumidi, 2006, h. 47). 

Penentuan subjek dalam penelitian merupakan hal yang 

penting, selain karena dapat membuat seluruh kegiatan penelitian 

terarah, juga mampu memecahkan permasalahan-permasalahan 

dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pasien di instalasi 

rawat inap Semarang Medical Center Rumah Sakit Telogorejo 

sebagai populasi penelitian. Kriteria populasi yang dapat digunakan 

sebagai subyek meliputi : 

a. Pasien dewasa (pria / wanita) usia 20-60 tahun yang dirawat 

di instalasi rawat inap minimal 3 hari 

b. Pasien umum yang tidak menggunakan BPJS dan asuransi 

dalam administrasi keperawatan 

c. Pasien dengan kondisi kesehatan yang sudah pulih dan 

diperbolehkan pulang 

d. Pasien yang bersedia menjadi subyek penelitian 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat 

yang sama dari objek yang merupakan sumber data 

(Sukandarrumidi, 2006, h. 50). Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan salah satu jenis metode nonprobability 
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sampling, yaitu incidental sampling (pengambilan sampel secara 

kebetulan).  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah skala sikap model Likert. Skala sikap berisi pernyataan-

pernyataan sikap (attitude statement), yaitu sebuah pernyataan 

mengenai objek sikap. Suatu skala sikap terdiri dari beberapa 

pernyataan favorable dan unfavorable yang sudah terpilih berdasarkan 

kualitas isi dan analisis statistika terhadap kemampuan pernyataan 

mengungkap sikap kelompok (Azwar, 2014, h. 98). Penelitian ini 

menggunakan dua buah skala yaitu skala kepuasan pasien dan skala 

kualitas pelayanan. 

1. Skala Kepuasan Pasien 

Tabel 1 

Rancangan Skala Kepuasan Pasien 

Aspek Kepuasan Pasien Jumlah Item Total 

Item Favorable Unfavorable 

Loyal terhadap produk atau jasa 5 4 9 

Komunikasi dari mulut ke mulut 5 4 9 

Pertimbangan perusahaan 5 4 9 

Total 15 12 27 

 

Penyajian skala kepuasan pasien diberikan dalam bentuk pilihan 

jawaban berdasarkan pertimbangan bahwa item dengan bentuk pilihan 

jawaban umumnya lebih menarik bagi subjek. Setiap aspek dalam skala 
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terdapat item-item yang berupa pernyataan positif ( favorable) maupun 

pernyataan negatif (unfavorable). Setiap item memiliki empat 

kemungkinan jawaban yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai 

(TS), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). Pada item yang berbentuk 

pernyataan positif, skor jawaban bergerak antara 1 sampai dengan 4, 

sedangkan pada pernyataan yang berbentuk negatif, skor jawaban 

bergerak antara 4 sampai dengan 1. Subjek diminta untuk memilih 

salah satu dari empat kemungkinan jawaban yang tersedia. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh subjek, maka akan semakin tinggi nilai pada 

variabel yang diukur. 

2. Skala Kualitas Pelayanan Perawat 

Tabel 2 

Rancangan Skala Kualitas Pelayanan Perawat 

Aspek Kualitas Pelayanan 

Perawat 

Jumlah Item Total 

Item Favorable Unfavorable 

Tangibles (Bukti Fisik) 4 3 7 

Reliability (Kehandalan) 4 3 7 

Responsiveness (Daya Tanggap) 4 3 7 

Assurance (Jaminan) 4 3 7 

Emphaty (Empati) 4 3 7 

Total  20 12 35 

 

Penyajian skala kualitas pelayanan perawat diberikan dalam 

bentuk pilihan jawaban berdasarkan pertimbangan bahwa item dengan 

bentuk pilihan jawaban umumnya lebih menarik bagi subjek. Setiap 

aspek dalam angket terdapat  item-item yang berupa pernyataan positif 

(favorable) maupun pernyataan negatif atau (unfavorable). Setiap item 
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memiliki empat kemungkinan jawaban yaitu Sangat Tidak Sesuai 

(STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). Pada 

item yang berbentuk pernyataan positif, skor jawaban bergerak antara 1 

sampai dengan 4, sedangkan pada pernyataan yang berbentuk negatif, 

skor jawaban bergerak antara 4 sampai dengan 1. Subjek diminta untuk 

memilih salah satu dari empat kemungkinan jawaban yang tersedia. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek, maka akan semakin tinggi 

nilai pada variabel yang diukur. 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila alat ukur 

tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Nasution, 

2014, h. 74). Validitas skala kualitas pelayanan dan kepuasan 

pasien didapatkan dengan melakukan pengujian validitas terhadap 

item-item skala tersebut dengan mengkorelasikan skor item dan 

skor total untuk mendapatkan koefisien korelasi antara item yang 

dicari dengan menggunakan teknik korelasi product moment dari 

Karl Pearson.  

Hasil korelasi perlu dikoreksi untuk menghindari adanya 

kelebihan bobot. Menurut Ancok (dalam Sinudarsono, 2009), 

kelebihan bobot terjadi karena skor item yang dikorelasikan dengan 

skor total ikut sebagai komponen skor total dan hal ini 

menyebabkan angka korelasi menjadi lebih besar. Maka, untuk 
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mengkoreksi kelebihan bobot tersebut digunakan teknik Part 

Whole. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Alat ukur dapat dikatakan reliable apabila alat tersebut 

menunjukkan hasil yang sama ketika mengukur suatu gejala pada 

waktu yang berlainan, atau dapat juga dikatakan konsisten memberi 

hasil ukuran yang sama (Nasution, 2014, h. 77). Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengukuran 

reliabilitas dengan satu kali pengukuran yaitu dengan teknik alpha.  

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program komputer, yaitu program SPSS. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data 

yang diperoleh, sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis statistik. 

Teknik yang sesuai untuk mengelola data dalam penelitian ini 

adalah teknik statistik analisis korelasi product moment Pearson karena 

bertujuan untuk mencari hubungan antar dua variabel yang berbentuk 

linier (variabel bebas dan variabel tergantung) serta memiliki data yang 

bergejala interval (Sukadji, 2000, h. 103). 


