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ABSTRACT 

 

ANALYSIS FACTORS WHICH CORELATE WITH COUPLES 
SATISFACTION WHO FOLLOW PRE-MARRIAGE EDUCATION IN 

SURABAYA 
 

Cross Sectional Study  
 

By: Kiki Ayu Kusuma 
 

Introduction: Pre-marital education is a mandatory activity that must be done by 
all couples before marriage in Surabaya. The implementation of pre-marital 
education conducted at Puskesmas in accordance with the schedule that has been 
determined. The aim of this research was to analyzed factor which correlate with 
couples satisfaction who follow pre-marital education. Method: This was 
correlational research with cross-sectional approach. The population were couple 
at Puskesmas Pacar Keling and Rangkah. Sample was taken by using consecutive 
sampling technique within 1 month, and 151 couples were involved. The 
independent variables were product, people, process, and place factors. The 
dependent variable were couple satisfaction. Data were collected by using 
questionnaire. Data were analyzed by using spearmen statistic test with α ≤0,05. 
Result: The result had showed that product has weak positive correlation with 
couple satisfaction (p = 0,000; r = 0.303). People has medium positive correlation 
with couple satisfaction (p = 0,000; r= 0,492). Process has medium positive 
correlation with couple satisfaction (p = 0,000; r = 0, 480). Place has medium 
positive correlation with couple satisfaction (p = 0,000; r =  0,504). Discussion: 
Product, people, process, and place are the factor that can collected the 
satisfaction of couple who follows pre-marital education in Surabaya. Thus it is 
expected that health workers can provide quality pre-marital education in order to 
realize the purpose of pre-marrital education. 
 
Keyword: premarital education, satisfaction, couple 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan No 1 

tahun 1974). Setiap manusia pasti menginginkan pernikahan yang kekal. Namun 

penelitian yang dilakukan oleh Nuranti (2014) menunjukkan bahwa wanita tidak 

puas dengan pernikahannya pada aspek hubungan seksual sebanyak 72,97%. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2016) juga menunjukkan bahwa 

alasan pasangan mengajukan perceraian adalah 12% karena tidak ada 

keharmonisan, 12% tidak ada tanggung jawab, 12% adanya KDRT (kekerasan 

dalam rumah tangga), dan 64% lainnya karena ada alasan lainnya, seperti 

gangguan orang ketiga, krisis akhlak, dan ekonomi. Untuk mencegah perceraian, 

perlu dilakukan edukasi tentang kehidupan pernikahan sebelum menikah sehingga 

pasangan calon pengantin memiliki gambaran tentang kehidupan pasca 

pernikahan, utamanya dalam hal kesehatan reproduksi.  

Pelaksanaan yang selama ini sudah berjalan di Puskesmas Pacar Keling dan 

Puskesmas Rangkah Surabaya adalah menggunakan media berupa lembar balik 

dengan ukuran kecil yang digunakan untuk penyuluhan kesehatan pranikah 

dengan klien 10-15 orang dalam 1 pertemuan. Hal ini dirasa kurang efektif karena 

klien tidak dapat membaca materi yang disampaikan oleh petugas kesehatan. 
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Salah satu upaya pemberian edukasi kepada calon pengantin yang sudah 

berlaku di Kota Surabaya adalah diwajibkannya calon pengantin mengikuti 

penyuluhan pra nikah, sesuai dengan Instruksi Walikota Surabaya No 1 tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan kesehatan 

Reproduksi Calon Pengantin. Pelaksanaan penyuluhan kesehatan dilaksanakan 

oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas. Berdasarkan instruksi Walikota 

Surabaya No 1 tahun 2017, setiap calon pengantin wajib mengikuti penyuluhan 

pranikah sebelum pengurusan dokumen pernikahan di kelurahan. Tujuan 

dilakukannya penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin adalah untuk 

membantu calon pasangan mengambil keputusan dalam hak reproduksi yang 

bertanggungjawab oleh kedua pasangan (Instruksi Walikota Surabaya No 1 tahun 

2017).  

Penyuluhan kesehatan reproduksi pranikah dilaksanakan oleh puskemas 

dengan topik persiapan pernikahan, KB (Keluarga Berencana), konsep kehamilan 

dan persiapan persalinan ibu hamil, IMD (Inisiasi Menyusui Dini), PMS (Penyakit 

Menular Seksual), dan penyakit tidak menular pada perempuan (kanker). 

Penyuluhan kesehatan pranikah dilakukan dengan frekuensi 1 minggu 2x dan 

dilakukan sejak terbitnya surat instruksi Walikota Surabaya.  

Jawa Timur termasuk dalam 3 peringkat tertinggi jumlah pernikahan yang 

terjadi selama tahun 2017, yaitu sebanyak 129.235 pernikahan. Surabaya 

termasuk dalam 10 besar dengan jumlah pernikahan tertinggi di Jawa Timur. Pada 

tahun 2016 tercatat 2511 pernikahan yang tercatat oleh Dispendukcapil Surabaya. 

Pada tahun 2017, Dispendukcapil mencatat adanya 2463 jumlah pernikahan di 

Surabaya. Tingginya angka pernikahan yang terjadi di Jawa Timur juga diikuti 
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dengan tingginya jumlah perceraian. Data yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik bahwa dari tahun 2012-2015 Jawa Timur menduduki peringkat pertama 

dengan jumlah perceraian terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2014 terjadi 89.406 

kasus perceraian, dan pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah kasus dengan 

87.149 kasus. Kasus perceraian di Surabaya juga sama tingginya. Tercatat 4960 

kasus perceraian pada tahun 2016 terjadi di Surabaya. Jumlah ini mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 4955 kasus. Menurut informasi dari petugas 

kesehatan di puskesmas, dalam 1 bulan rata-rata jumlah klien yang mengikuti 

penyuluhan pranikah di Puskesmas Pacar Keling adalah sebanyak ±65 orang, 

sedangkan di Puskesmas Rangkah sebanyak ±50 orang. 

Kepuasan klien setelah mengikuti penyuluhan pranikah diharapkan terus 

meningkat agar tujuan dari penyuluhan kesehatan pranikah dapat tercapai. 

Kepuasan klien merupakan salah satu dimensi mutu layanan kesehatan yang 

penting (Pohan, 2007). Apabila kepuasan klien dalam pelaksanaan penyuluhan pra 

nikah baik, maka kemungkinan tercapai tujuan dari pelaksanaan penyuluhan 

pranikah juga semakin tinggi. Kepuasan pelanggan yang dalam hal ini merupakan 

calon pengantin sebagai klien adalah perasaan senang atau puas bahwa produk 

jasa yang diterima sudah sesuai dengan harapan atau melebihi harapan (Nursalam, 

2016). Pasien dan/atau masyarakat yang mengalami kepuasan terhadap layanan 

kesehatan yang diselenggarakan cenderung mematuhi nasihat, setia, atau taat 

terhadap rencana yang telah disepakati (Pohan, 2007). Kepuasan klien pada 

penyuluhan pranikah diharapkan berpengaruh terhadap masing-masing individu 

dalam membentuk keluarga, sehingga dapat melaksanakan peran dan fungsi 

keluarga setelah menikah. Pengukuran kepuasan klien perlu dilakukan untuk 
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meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memenuhi harapan masyarakat 

kepada pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Kotler dan 

Keller (2009) menyatakan bahwa kepuasan klien mencerminkan penilaian 

terhadap suatu hasil yang berkaitan dengan harapan klien sebelum mengikuti 

program. Jika hasil yang didapatkan oleh klien tersebut sesuai atau bahkan 

melebihi harapan klien, maka klien akan puas. Jika hasil yang diperoleh oleh klien 

tidak sesuai harapan, maka klien tidak puas atau kecewa.  

Parasuraman (1990) menyatakan bahwa kepuasan klien dapat diukur dengan 5 

aspek kepuasan, meliputi keandalan (reliablility), ketanggapan (responsiveness), 

jaminan (assurance), kepedulian (emphaty), dan bukti langsung (tangibles). 

Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2010) tentang pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap kepuasan pasien di RSUD Kota Madiun didapatkan hasil 

bahwa tidak ada perbedaan kepuasan pasien pada aspek reability dan aspek 

assurance, sedangkan terjadi perbedaan kepuasan pasien pada aspek 

responsiveness, emphaty, dan tangibles. Penelitian yang dilakukan oleh Jacobis 

(2013) diketahui ada pengaruh kepuasan pasien pada aspek reability, 

responsiveness, dan emphaty, dan tidak terjadi pengaruh kepuasan pada aspek 

assurance dan tangibles. Penelitian Moodi, Miri and Sharifirad (2013) 

menyatakan bahwa pengetahuan dan sikap pasangan meningkat setelah mengikuti 

konseling pranikah.  

Kebijakan wajib dilakukannya penyuluhan pranikah di Surabaya sudah 

dilakukan sejak terbit dan berlakunya instruksi Walikota Surabaya. Ketika sudah 

diketahui faktor - faktor yang berhubungan dengan kepuasan calon pengantin, 

maka diharapkan tenaga kesehatan sebagai konselor dapat meningkatkan 
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kepuasan oleh calon pengantin. Dengan peningkatan kepuasan calon pengantin 

terhadap penyuluhan pranikah, maka harapannya adalah pengetahuan yang 

diperoleh dalam penyuluhan dapat diterima dan diterapkan setelah kehidupan 

pasca pernikahan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang kepuasan klien terhadap penyuluhan pranikah.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah faktor yang berhubungan dengan kepuasan calon pengantin mengikuti 

penyuluhan pranikah di Surabaya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan faktor yang berhubungan dengan kepuasan calon 

pengantin dalam mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya. 

1.3.1 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi kepuasan calon pengantin dalam mengikuti 

penyuluhan pranikah di Surabaya 

2. Menganalisis hubungan faktor product dengan kepuasan calon 

pengantin mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya 

3. Menganalisis hubungan faktor people (petugas kesehatan) dengan 

kepuasan calon pengantin mengikuti penyuluhan pranikah di 

Surabaya 

4. Menganalisis hubungan faktor process dengan kepuasan calon 

pengantin mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya 

5. Menganalisis hubungan faktor place dengan kepuasan calon 

pengantin mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian dapat mendukung konsep ilmu Keperawatan 

Komunitas dan Keperawatan Maternitas khususnya mengenai faktor 

yang berhubungan dengan kepuasan terhadap pelaksanaan penyuluhan 

pranikah. 

1.4.1 Praktis 

1. Bagi calon pengantin/ responden 

Dapat meningkatkan pengetahuan dalam mempersiapkan pernikahan. 

2. Bagi perawat komunitas 

Dapat mengetahui tingkat kepuasan dari pelaksanaan penyuluhan 

kesehatan sehingga dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik.  

3. Bagi puskesmas 

Dapat digunakan untuk merancang program penyuluhan pranikah yang 

berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori yang berhubungan 

dengan penelitian, meliputi konsep perkawinan, penyuluhan kesehatan, 

penyuluhan pranikah, konsep kepuasan, dan konsep keluarga. 

2.1 Konsep Perkawinan 

2.1.1 Definisi perkawinan 

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU RI No 1 

tahun 1974. 

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa demografis bagian dari proses 

reproduksi setiap individu yang merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak 

asasi dan melibatkan unsur sosial, budaya, dan psikologis yang diakui secara 

sosial maupun hukum sehingga kedua individu tersebut memperoleh kebahagiaan 

(Andrian, 2016). 

Pernikahan merupakan proses awal membentuk sebuah kehidupan keluarga 

dan  perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia (Fatimah, 2016). 

Jadi, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

yang merupakan bagian dari proses reproduksi manusia untuk membentuk sebuah 

kehidupan keluaga yang melibatkan unsur psikologis dan sosial budaya dengan 

tujuan untuk menjadi keluarga yang bahagia dan kekal.  
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2.1.2 Persiapan perkawinan 

Menurut Ningsih (2011) setiap individu harus memiliki persiapan sebelum 

pernikahan dengan harapan dapat menghadapi segala kemungkinan yang akan 

terjadi setelah pernikahan, persiapan tersebut meliputi :  

1. Kedewasaan fisik 

Kedewasaan fisik adalah persiapan fisik individu, selain itu yang harus 

diperhatikan adalah bebas dari penyakit keturunan dan penyakit menular. 

2. Kedewasaan sosial 

Kedewasaan sosial adalah kemampuan psikologis seseorang setelah 

pernikahan. Setelah menikah pasti setiap individu akan menjadi figur baru 

yaitu seorang suami dan istri, begitupula ketika sudah memiliki anak maka 

akan menjadi seorang ibu dan ayah. 

3. Kepribadian yang mantap 

Individu yang memiliki kepribadian yang mantap dinilai telah dapat 

menentukan pasangan yang sesuai dan cocok dengan jalan hidupnya dan dapat 

membina perkawinan yang kekal. 

2.1.3 Syarat perkawinan 

Menurut UU Perkawinan RI No. 1 tahun 1974 pasal 6, syarat-syarat 

perkawinan meliputi : 

1. Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon 

2. Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah berusia 19 tahum dan 

wanita sudah 16 tahun 
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3. Jika belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua 

orang tua atau wali jika orang tua sudah meninggal atau tidak mampu untuk 

menyatakan kehendaknya 

4. Persyaratan diatas berlaku jika hokum dari agama da kepercayaan masing-

masing tidak menentukan hukum-hukum lainnya 

2.1.4 Hak dan kewajiban suami istri 

Hak dan kewajiban suami istri adalah (UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 

pasal 30- pasal 34) : 

1. Suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang 

merupakan sendi dasar susunan masyarakat 

2. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama dalam kehidupan rumah 

tangga dan pergaulan bersama masyarakat 

3. Suami maupun istri sama-sama memiliki hak untuk melakukan perbuata 

hukum 

4. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga 

5. Suami istri harus memiliki kediaman yang tetap atas persetujuan kedua pihak 

6. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan member bantuan 

lahir maupun batin kepada pasangannya 

7. Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi keperluan rumah tangga 

sesuai kemampuannya 

8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya 

9. Jika suami maupun istri lalai terhadap kewajibannya, maka pasangan dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 
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2.2 Penyuluhan Pranikah 

2.2.1 Definisi Penyuluhan Pranikah 

Penyuluhan pranikah adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan 

hubungan pernikahan calon pengantin dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan 

pernikahan, mengurangi kasus perceraian atau hal-hal lain yang tidak diinginkan 

dalam pernikahan (Riles, 2016).  

2.2.2 Tujuan Penyuluhan Pranikah  

Tujuan dilakukan penyuluhan pranikah meliputi (Riles, 2016): 

1. Mengurangi kasus perceraian  

2. Memperkenalkan konsep pernikahan 

3. Program panduan melatih pasangan menjaga kekompakan pada konflik 

pernikahan 

4. Membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan 

dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab (UU 

Perkawinan) 

2.2.3 Peserta penyuluhan kesehatan 

Sesuai dengan instruksi Walikota Surabaya bahwa peserta penyuluhan 

kesehatan pranikah ialah: 

1. Seluruh warga Surabaya yang akan menikah 

2. Bukan warga Surabaya yang akan menikah dengan warga Surabaya dan 

berencana tinggal di Surabaya 
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2.2.4 Materi penyuluhan pranikah 

Media penyuluhan pranikah yang diberikan di puskemas adalah 

menggunakan media lembar balik yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya. Materi yang tertuang didalamnya meliputi persiapan pernikahan, KB 

(Keluarga Berencana), konsep kehamilan dan persiapan persalinan ibu hamil,  

Inisiasi Menyusui Dini (IMD),  Penyakit Menular Seksual (PMS), dan penyakit 

tidak menular pada perempuan (kanker). 

Persiapan pernikahan meliputi persiapan fisik, persiapan gizi, imunisasi TT 

(Tetanus Toksoid), dan pengetahuan kebersihan reproduksi. Persiapan fisik 

meliputi pemeriksaan status kesehatan, pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan 

darah yang dianjurkan, dan pemeriksaan urin. Pemeriksaan darah rutin meliputi 

pemeriksaan Hb, trombosit, dan leukosit, sedangkan pemeriksaan darah yang 

dianjurkan meliputi golongan darah dan rhesus, gula darah sewaktu (GDS), 

thalasemia, hepatitis B dan C, dan TORCH (toksoplasmosis, rubella, 

cytomegalovirus, dan herpes simpleks). Persiapan status gizi calon pengantin 

utamanya perempuan dilakukan untuk menanggulangi KEK (Kekurangan Energi 

Kronis) dan anemia zat besi serta defisiensi asam folat. 

Program KB yang dijelaskan meliputi macam-macam KB, yaitu KB 

metode modern jangka pendek, KB metode modern jangka panjang, dan metode 

alamiah. Segala keputusan pemilihan metode KB harus direncanakan  dan 

dikomunikasikan oleh kedua calon pengantin. 

Konsep kehamilan meliputi proses kehamilan, tanda kehamilan, 

pemeriksaan kehamilan, cara menjaga kehamilan, menu untuk menjaga 

kehamilan, tanda dan bahaya kehamilan, dan tanda persalinan. Penekanan yang 
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dilakukan pada materi ini pada kehamilan perlu dilakukan pemeriksaan berkala 

yang dilakukan di fasilitas kesehatan dan perencanaan persalinan berdasarkan 

keputusan orang tua dengan pertimbangan tenaga kesehatan yang berkompeten. 

Penyakit menular seksual yang dijelaskan meliputi gonore, sifilis, herpes 

genetalis, konjungtivitis klamidiosis, konjungtivitis gonore, kondilomata 

akuminta, dan HIV/AIDS. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi kanker 

leher rahim, dan kanker payudara. 

2.3 Kepuasan 

2.3.1 Definisi Kepuasan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepuasan berarti merasa senang 

dengan sesuatu perihal yang bersifat puas, senang dan kelegaan.  

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau puas dengan produk jasa 

yang diterimanya karena produk tersebut sesuai dengan harapan atau melebihi 

harapan. Manusia adalah makhluk bio-psiko-sosio-ekonomi-budaya, yang artinya 

manusia memerlukan pemenuhan kebutuhannya dari aspek biologis (kesehatan), 

aspek psikologis (kepuasan), aspek sosio-ekonomi, dan aspek budaya (Nursalam, 

2016). 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan 

Faktor yang meliputi kepuasan klien meliputi (Nursalam, 2016): 

1. Kualitas produk atau jasa 

Pasien akan merasa puas apabila individu tersebut merasa produk atau 

layanan jasa yang diperolehnya berkualitas 
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2. Harga 

Harga yang dimaksut adalah harga yang harus dibayarkan pasien untuk 

memperoleh produk atau layanan jasa yang diinginkan. Pada umumnya 

semakin tinggi harga produk/jasa, maka akan semakin besar pula harapan 

pasien terhadap produk/jasa yang akan diperolehnya. 

3. Emosional 

Pasien yang memilih pelayanan kesehatan yang sudah mendapat predikat 

baik di mata masyarakat, maka akan cenderung beranggapan bahwa pasien 

tersebut akan mendapat tingkat kepuasan yang lebih tinggi 

4. Kinerja 

Kinerja yang dimaksut adalah kinerja yang tidak hanya ditunjukkan oleh 

petugas kesehatan, namun juga kenyamanan yang diberikan. Kinerja 

petugas kesehatan yang diharapkan misalnya kecepatan dan kemudahan 

dalam memenuhi kebutuhan pasien. Harapan lain yang diingikan pasien 

biasanya adalah kebersihan dan kelengkapan alat pelayanan kesehatan. 

5. Estetika 

Estetika merupakan daya tarik layanan kesehatan baik puskesmas maupun 

rumah sakit yang dapat ditangkap oleh panca indra, meliputi keberihan, 

kerapuan, dan keramahan petugas kesehatan. 

6. Karakteristik produk 

Produk yang dimaksut merupakan hal-hal yang bersifat fisik, meliputi 

gedung dan dekorasi tempat layanan kesehatan. 
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7. Pelayanan 

Pelayanan yang dimaksut meliputi keramahan dan kecepatan petugas 

dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Tempat pelayanan 

kesehatan akan dianggap baik oleh pasien apabila dapat memberikan 

layanan sesuai yang diharapkan oleh pasien, diantaranya adalah kecepatan 

pelayanan, ketepatan pelayanan dan keramahan petugas dalam melayani 

pasien. 

8. Lokasi 

Lokasi meliputi lingkungan dan tempat layanan kesehatan. Biasanya 

semakin dekat institusi pelayanan kesehatan dengan pusat kota dan dapat 

dijangkau dengan transportasi umum maka akan semakin menjadi pilihan 

pasien. 

9. Fasilitas 

Kelengkapan fasilitas menjadi salah satu indikator kepuasan pasien. 

Fasilitas yang dimaksut tidak hanya kelengkapan alat kesehatan, namun 

juga sarana penunjang seperti tempat parker, ruang tunggu yang nyaman 

dan lainnya yang dapat menunjang kenyamanan pasien. 

10. Komunikasi 

Komunikasi yaitu tata cara penyampaian informasi dan kejelasan petugas 

kesehatan dalam memberikan jawaban apabila ada pertanyaan dari pasien. 

11. Suasana 

Suasana meliputi kenyamanan, keamanan, dan keakraban. Dengan 

memberikan pelayanan yang nyaman, aman, dan terkesan ramah dengan 

pasien maka akan memberikan kesan positif pada pasien. 
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12. Desain visual 

Desain visual meliputi desain bangunan, tata ruang dan desain jalan yang 

tidak membingungkan pengunjung dan pasien. 

Lupiyoadi (dalam Almana, 2018) menyatakan bahwa kepuasan klien harus 

diperhatikan dalam 5 faktor, meliputi: 

a. Kualitas produk, yaitu klien akan puas apabila produk yang digunakan 

berkualitas. 

b. Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu klien akan puas apabila 

mendapatkan pelayanan baik yang sesuai harapan. 

c. Emosi, yaitu klien akan merasa puas apabila mendapat pujian dari 

orang lain apabila menggunakan produk tersebut sehingga timbul rasa 

bangga pada diri klien. 

d. Harga, yaitu apabila dengan produk/ jasa dengan kualitas yang sama 

namun harga lebih rendah lebih rendah maka akan meningkatkan 

kepuasan klien. 

e. Biaya, yaitu harga tambahan yang dikeluarkan oleh klien untuk 

memperoleh produk/jasa yang diinginkan. Semakin rendah biaya maka 

biasanya akan semakin tinggi kepuasan klien. 

Lima indikator spesifik pelayanan/ jasa (Zeithaml dan Bitner, 2003; 

Almana, 2018) meliputi: 

1. Kualitas pelayanan/ jasa 

Merupakan kepuasan klien apabila mendapatkan pelayanan yang sesuai 

dengan yang diharapkan atau bahkan lebih dari yang diharapkan. 
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2. Kualitas produk 

Merupakan kepuasan klien apabila hasil dari yang didapatkan oleh klien 

berkualitas dan memiliki manfaat yang besar. 

3. Harga 

Produk/jasa yang memiliki kualitas yang sama namun dengan harga 

yang lebih murah akan memberikan kepuasan yang relatif lebih tinggi 

pada klien. 

4. Faktor situasi 

Merupakan keadaan/situasi yang sedang dialami oleh klien. 

5. Faktor pribadi konsumen 

Merupakan karakteristik klien yang mencakup kebutuhan pribadi. 

2.3.3 Indeks kepuasan 

Nursalam (2016) menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh pada 

kepuasan dikategorikan dalam 5 kategori, yaitu : 

1. Product Quality 

Merupakan gambaran kepuasan klien pada produk barang/jasa yang 

diperolehnya. 

2. Service Quality 

Service Quality meliputi dimensi tangible, reliability, assurance, 

emphaty, dan responsiveness 

3. Emotional Factors 

Rasa bangga klien terhadap produk barang/jasa yang digunkannya. 

Emotional factors diukur melalui persepsi kualitas dibanding produk 

lainnya yang serupa 
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4. Price 

Merupakan harga dari produk/jasa yang diukur dari nilai manfaat yang 

diperoleh klien dengan biaya yang dikeluarkan oleh klien 

5. Cost of Aquaring 

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh klien untuk memperoleh 

pelayanan produk/jasa. 

2.3.4 Pengukuran Kepuasan 

Menurut Parasuraman, A. et al (dalam Waluyo, 2010) ada 5 aspek mutu 

pelayanan yang dapat meningkatkan kepuasan pasien. Kelima aspek tersebut 

disebut metode servqual/ service quality, meliputi : 

1. Keandalan (reliability) 

Keandalan (reliability) merupakan kemampuan petugas kesehatan dalam 

memberikan pelayanan dengan cepat, jujur, aman, akurat, dan memuaskan 

(Waluyo, 2010). Keandalan dalam memberikan pelayanan dapat terlihat 

dari kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan tingkat 

pengetahuan yang dimiliki, kemampuan menguasai bidang kerja, dan 

kemampuan penggunaan teknologi dalam menunjang tugas kerjanya 

(Nursalam, 2016). 

2. Ketanggapan (responsiveness) 

Layanan kesehatan sudah seharusnya memberikan respon yang cepat 

kepada klien dan memperhatikan serta menyelesaikan masalah apabila 

menemui masalah selama pelayanan. Apabila petugas kesehatan 

menemukan klien yang kurang mengerti atau paham terhadap mekanisme, 

prosedur bahkan materi yang disampaikan maka perlu diberikan 
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penjelasan dan pemahaman secara bijaksana, berwibawa dan memberikan 

kesan positif kepada setiap klien yang dilayani (Nursalam, 2016). 

3. Jaminan (Assurance) 

Jaminan merupakan kemampuan, pengetahuan, kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki oleh petugas kesehatan yang memiliki 

kompetensi, kepercayaan diri sehingga timbul keyakinan dan kebenaran 

(Waluyo, 2010). Petugas kesehatan yang memberikan peyuluhan haruslah 

petugas yang telah memiliki kompetensi di bidang yang sesuai, sehingga 

dapat memberikan keyakinan kepada klien untuk melakukan tujuan 

diadakannya penyuluhan. 

4. Kepedulian (Emphaty) 

Empati dalam suatu pelayanan merupakan sikap perhatian, serius, 

simpatik, pengertian, dan keterlibatan pihak yang terlibat dalam suatu 

layanan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan tingkat pemahaman 

masing-masing pihak (Nursalam, 2016). Empati yang dimaksudkan tidak 

hanya berasal dari petugas kesehatan saja, namun juga dari klien sebagai 

penerima pelayanan. Petugas kesehatan harus empati kepada permasalahan 

yang sedang dihadapi oleh klien, sedangkan klien harus memahami 

keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh petugas. Dengan begitu  

maka akan terjadi sebuah keterpaduan yang seimbang antara petugas 

kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan (klien).  

Petugas kesehatan harus menunjukkan rasa empari dalam memberikan 

penyuluhan, dengan begitu akan membangun rasa kepercayaan klien 

kepada informasi yang diberikan (Waluyo, 2010). 
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5. Bukti langsung (tangibles) 

Bukti langsung merupakan bentuk aktualisasi yang dapat dilihat secara 

nyata meliputi fasilitas yang disediakan oleh pelayanan kesehatan, 

ketersediaan pelayanan, komunikasi, kebersihan ruang, keteraturan ruang, 

dan penampilan setiap petugas kesehatan yang ada di pelayanan kesehatan 

(Waluyo, 2010). 

Dalam setiap pelayanan, semua individu menginginkan pelayanan dan 

dapat merasakan bukti langsung sehingga pelayanan yang diberikan dapat 

memberikan kepuasan (Nursalam, 2016). 

2.3.5 Teori Pemasaran Kotler 

Bauran pemasaran merupakan alat pemasaran yang biasa digunakan untuk 

memperoleh hasil sesuai yang diharapkan oleh penyedia produk/ jasa (Kotler dan 

Amstrong, 2003). Bauran pemasaran tersebut dikelompokkan menjadi 4P yang 

dikembangkan menjadi 7P, meliputi : 

1. Produk (product) 

Merupakan barang atau jasa yang dapat ditawarkan kepada klien yang 

dapat memberikan manfaat bagi klien untuk memenuhi kebutuhan 

klien. 

2. Harga (price) 

Merupakan biaya yang dikeluarkan klien untuk memperoleh barang 

atau jasa yang diingikan.  
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3. Tempat (place) 

Merupakan tempat penyedia barang atau produk yang diingikan oleh 

klien. Penyedia barang/ jasa harus dapat memastikan bahwa produk/ 

jasa yang ditawarkan mudah didapat dan ditemukan oleh klien. 

4. Promosi (promotion) 

Merupakan semua usaha yang dilakukan untuk mempromosikan produk 

berupa barang maupun jasa kepada masyarakat dengan tujuan untuk 

meyakinkan klien menggunakan produk tersebut. 

5. Orang (people) 

Merupakan pelaku atau seseorang yang menjadi penyedia jasa (dalam 

hal ini merupakan petugas kesehatan yang melakukan penyuluhan) 

yang berkompeten sehingga mampu memberikan produk/ jasa sesuai 

yang diharapkan oleh klien. 

6. Proses (process) 

Merupakan semua aktivitas yang digunakan untuk menyelenggarakan 

penjualan produk/ jasa pada klien dengan tujuan untuk klien memeroleh 

produk yang diinginkan.  

7. Bukti fisik (physical evidence) 

Merupakan bukti yang dimiliki oleh penyedia barang/ jasa yang dapat 

memengaruhi klien untuk menggunakan barang/ jasa.  
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2.4 Konsep Keluarga 

2.4.1 Definisi Keluarga 

Ada beberapa pengertian keluarga menurut para ahli, diantaranya adalah: 

1. WHO (1969) 

Keluarga merupakan anggota rumah tangga yang saling berhubungan 

melalui perkawinan, pertalian darah, atau adopsi. 

2. Duval (1972) 

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang berhubungan melalui 

adopsi, ikatan perkawinan, kelahiran yang bertujuan untuk 

mempertahankan dan menciptakan budaya yang umum, meningkatkan 

perkembangan fisik, mental, emosi, dan sosial dari masing-masing 

anggota keluarga. 

3. UU No.10 tahun 1992 

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari 

suami, istri, dan anak atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diketahui bahwa secara umum 

keluarga memiliki karakteristik: 

a. Terdiri dari individu yang memiliki ikatan perkawinan, adopsi, dan 

hubungan darah 

b. Memiliki tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan budaya 

serta perkembangan fisik, mental, dan sosial dari masing-masing 

anggota keluarga 

c. Ada peran dari masing-masing anggota keluarga 
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2.4.2 Struktur Keluarga 

Struktur keluarga menurut Efendi dan Makhfudli (2013) antara lain adalah: 

1. Terorganisasi 

Keluraga adalah cerminan sebuah organisasi yang masing-masing 

anggota keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing 

sehingga tujuan keluarga dapat tercapai. 

2. Keterbatasan 

Dalam melakukan peran dan fungsinya keluarga memiliki keterbatasan 

yang dilandasi oleh tanggung jawab masing-masing anggota keluarga 

3. Perbedaan dan kekhususan 

Peran dan fungsi anggota keluarga yang berbeda menunjukkan khas 

dari masing-masing peran, seperti peran ayah untuk mencari nafkah. 

2.4.3 Pembagian Tipe Keluarga 

Menurut Anderson Carter (dalam Efendi dan Makhfudli, 2013) tipe 

keluaga dibagi menjadi : 

1. Keluarga inti (nuclear family), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, 

ibu, dan anak 

2. Keluarga besar (extended family), yaitu keluarga inti ditambah dengan 

sanak saudara seperti nenek, dan kakek. 

3. Keluarga berantai (serial family), yaitu keluarga yang terdiri dari 

wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu 

keluarga inti 

4. Keluarga duda atau janda (single family), yaitu keluarga yang terjadi 

karena adanya perceraian atau kematian salah satu pasangan 
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5. Keluarga berkomposisi, yaitu keluarga dengan perkawinan poligami 

dan hidup bersama-sama 

6. Keluarga kamitas, yaitu dua orang yang berkumpul menjadi satu dan 

membentuk keluarga tanpa ikatan perkawinan. 

2.4.4 Tugas Kesehatan Keluarga 

Lima (5) tugas keluarga dalam bidang kesehatan yang harus dilakukan 

adalah: 

1. Mengenal masalah kesehatan 

Keluarga harus mampu mengenali masalah kesehatan yang terjadi 

pada masing-masing anggota keluarganya. Jika sudah diketahui terjadi 

masalah kesehatan, maka perlu diperhatikan pencatatan kapan 

terjadinya, perubahan yang terjadi dan seberapa besar perubahannya. 

2. Mengambil keputusan tindakan kesehatan yang tepat 

Tugas ini merupakan upaya keluarga untuk mencari pertolongan 

kesehatan yang tepat sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami 

anggota keluarga. Jika keluarga memiliki keterbatasan, maka bisa 

meminta bantuan orang lain di sekitar keluarga 

3. Memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit 

Perawatan dilakukan di rumah apabila mampu dan segera dibawa ke 

pelayanan kesehatan apabila diperlukan 

4. Memodifikasi lingkungan/ menciptakan suasana rumah yang nyaman 

Menjaga kebersihan dalam lingkungan rumah wajib dilakukan oleh 

masing-masing anggota keluarga sebagai upaya untuk mencegah 

penyakit dan mempertahankan kenyamanan 
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5. Merujuk pada fasilitas kesehatan masyarakat 

Rujukan ke fasilitas kesehatan perlu memperhatikan fasilitas kesehatan 

yang terjangkau oleh keluarga.  

2.5 Keaslian Penelitian 

Peneliti menggunakan keyword (kata kunci) meliputi konseling pranikah, 

premarital counseling, health education, premariage counseling, dan kepuasan 

penyuluhan untuk mencari literatur pendukung berupa artikel dan jurnal di 

beberapa database meliputi Google Scholar, Scopus, dan Repository pada rentang 

tahun 2008-2018. Dari hasil pencarian yang dilakukan, diperoleh 27 artikel. 

Setelah membaca dan menyesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti didapatkan 6 artikel yang sesuai. 

 

Tabel 2.1 Keaslian penelitian analisis faktor yang berhubungan dengan kepuasan 
calon pengantin yang mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya 

No Judul Karya Ilmiah 
dan Penulis 

Metode (Desain, 
Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. Pengaruh 
Pendidikan 
Kesehatan terhadap 
Kepuasan Pasien di 
Ruang Rawat Inap 
RSUD Kota Madiun 
(Waluyo, 2010) 
 
Google Scholar 

D : Quasi-
Experimental 
(Nonequivalent Control 
Group Desains) 
S : purposive sampling 
sebanyak 30 orang 
V :  
Independent : 
pendidikan kesehatan 
Dependent : kepuasan 
pasien 
I : kuisioner 
A : independent T-Test 

1. Terhadap dimensi 
kehandalan, tidak ada 
pengaruh pemberian 
pendidikan kesehatan 
terhadap kepuasan 
pasien 

2. Terhadap dimensi 
ketanggapan, ada 
pengaruh pemberian 
pendidikan kesehatan 
terhadap kepuasan 
pasien  

3. Terhadap dimensi 
jaminan, tidak  ada 
pengaruh pemberian 
pendidikan kesehatan 
terhadap kepuasan 
pasien 

4. Terhadap dimensi 
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No Judul Karya Ilmiah 
dan Penulis 

Metode (Desain, 
Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

kepedulian, ada 
pengaruh pemberian 
pendidikan kesehatan 
terhadap kepuasan 
pasien 

5. Terhadap dimensi 
bukti langsung, ada 
pengaruh pemberian 
pendidikan kesehatan 
terhadap kepuasan 
pasien 

2. The Effect Of 
Instruction On 
Knowledge And 
Attitude Of Couples 
Attending Pre-
Marriage 
Counseling Classes 
(Moodi, Miri and 
Sharifirad, 2013)  

D : quasi-experimental  
S : simple non-
probably method, 250 
pasang 
V : 
Independent : 
konseling pre-marriage 
Dependent : 
pengetahuan, sikap 
I : kuisioner 
A : paired and 
independent T-Test 
 

Pengetahuan dan sikap 
pasangan meningkat 
setelah mengikuti 
konseling pra nikah 
sebanyak 3,7% dan 4,9%. 
Perbedaan yang signifikan 
dalam bidang kesehatan 
reproduksi, KB, dan 
penyakit genetik 

3. Faktor-faktor 
Kualitas Pelayanan 
Pengaruhnya 
terhadap Kepuasan 
Pasien Rawat Inap 
Peserta Jamkesmas 
di BLU RSUP 
Prof.Dr.R.D Kandou 
Manado (Jacobis, 
2013) 

D : kualitatif 
S : 96 orang pasien 
A : regresi linier 
berganda (skala 
pengukuran : skala 
likert ) 

1. Aspek yang 
berpengaruh terhadap 
kepuasan pasien 
adalah aspek 
kehandalan, daya 
tanggap, dan empati 

2. Aspek yang tidak 
berpengaruh terhadap 
kepuasan pasien 
adalah aspek jaminan 
dan prasarana 

4. Analisis Faktor-
Faktor yang 
Berhubungan 
dengan Kepuasan 
Pasien di Poliklinik 
Penyakit Dalam 
RSUP Prof. Dr. R.S 
Kandau Manado 
(Mumu, Kandou and 
Doda, 2015) 

D : Kuantitatif, Cross 
sectional 
S : 96 responden 
V :  
Independent : Faktor 
yang mempengaruhi 
Dependent : kepuasan 
pasien 
I : kuisioner 
A : uji Chi-Square dan 

1. Terdapat hubungan 
yang signifikan antara 
aspek bukti fisik, 
kehandalan, daya 
tanggap, jaminan , dan 
empati dengan 
kepuasan pasien di 
poliklinik penyakit 
dalam RSUP Prof. Dr. 
R.S Kandau Manado 
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No Judul Karya Ilmiah 
dan Penulis 

Metode (Desain, 
Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Google scholar uji regresi logistic 2. Daya tanggap 
merupakan dimensi 
mutu yang paling 
dominan dalam 
hubungan dengan 
kepuasan pasien di 
poliklinik penyakit 
dalam RSUP Prof. Dr. 
R.S Kandau Manado 

5. Analisis Tingkat 
Kepuasan Pasien 
Terhadap Kualitas 
Pelayanan Rawat 
Jalan di Puskesmas 
Duren dan 
Puskesmas Bergas 
Kabupaten 
Semarang tahun 
2017 
(Eninurkhayatun, 
Biyanda dan Antono 
Suryoputro, 2017) 

D: Metode Deskriptif 
Cross sectional 
S: Simple Random 
Sampling, 100 
responden 
V:  
Independent : kepuasan 
pasien 
Dependent : kualitas 
pelayanan 
I : kuisioner 
A: analisis univariat, 
Importance 
Performance Analysis, 
dan analisis bivariat 
dengan uji Chi-square 

1. Pasien merasa puas 
pada dimensi tangible, 
emphaty. 

2. Pasie merasa kurang 
puas pada dimensi 
reliability, 
responsiveness, 
assurance. 

3. Tidak ada hubungan 
antara karakteristik 
responden dengan 
kepuasan pasien 
terhadap kualitas 
pelayanan rawat jalan 
di Puskesmas Duren 
dan Puskesmas Bergas 
Kabupaten Semarang. 
 

6. The Effectiveness of 
Premarital 
Counseling Service 
on the Harmony of 
Marriage in Family 
Resilience (Samad, 
Kenedi and 
Mustaqim, 2016) 

D : kombinasi 
kuantitatif dan 
kualitatif, sequential 
explanatory 
V : 
Independent : 
pelayanan konseling  
Dependent : efektivitas  
I : kuisioner, interview, 
observasi, dan 
dokumentasi 
A : multiple linear 
regressions (kuantitatif) 
dan miles and 
huberman technique 
(kualitatif) 

1. Tingkat efektivitas 
layanan konseling 
pranikah di Sumatra 
Barat 3%, 4,5% di 
Lima Puluh Kota dan 
0,1% di Pesisir Selatan 

2. BP4 sebagai dewan 
penasehat perkawinan 
dan pelestarian belum 
melakukan perannya 
secara optimal dalam 
pemberian layanan 
konseling pranikah 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual  Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Diukur      Tidak diukur 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual analisis faktor yang berhubungan dengan 
kepuasan calon pengantin mengikuti penyuluhan pranikah (Teori 
Parasuraman, 1990) 

 

 

 

Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa kepuasan seseorang terhadap 

suatu program/ layanan yang dalam penelitian ini merupakan penyuluhan 

Aspek kepuasan : 
1. Keandalan (reliability) 
2. Ketanggapan 

(responsiveness) 
3. Jaminan (assurance) 
4. Kepedulian (emphaty) 
5. Bukti langsung 

(tangibles) 

Penyuluhan pra-nikah 

Calon pengantin 

Kepuasan penyuluhan pra-

nikah 

Teori Marketing 
Mix Kotler: 
1. Product  
2. People  
3. Process  
4. Place  

5. Price 
6. Physical 

evidence 
7. Promotion 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG KIKI AYU KUSUMA



 

28 

 

pranikah dipengaruhi oleh faktor-faktor kepuasan. Proses penggunaan dan 

pemasaran dari produk jasa yang merupakan penyuluhan pranikah menurut 

Kotler dipengaruhi oleh faktor product, people, process dan place. Product 

merupakan penyuluhan pranikah yang dilakukan, people merupakan pemberi 

penyuluhan yaitu petugas kesehatan yang ada di puskemas, process 

merupakan satuan kegiatan yang dilakukan dalam mengadakan penyuluha 

pranikah, dan place merupakan tempat penyuluhan pranikah dilaksanakan. 

Kepuasan klien tersebut dapat dilihat dan diukur dari 5 aspek kepuasan yaitu 

aspek keandalan (reliability), aspek ketanggapan (responsiveness), aspek 

jaminan (assurance), aspek kepedulian (emphaty), dan aspek bukti langsung 

(tangibles). Kepuasan penyuluhan pranikah dipengaruhi oleh faktor dan aspek 

penilaian kepuasan. Apabila klien memiliki pandangan dan penilaian yang 

baik dari faktor-faktor dan aspek kepuasan penyuluhan pranikah tersebut maka 

klien akan cenderung memperoleh kepuasan yang lebih tinggi setelah 

mengikuti penyuluhan pranikah. Dengan meningkatnya kepuasan penyuluhan 

pranikah tersebut diharapkan setelah pernikahan kedua individu tersebut dapat 

melaksanakan peran dalam keluarga sesuai dengan ilmu kesehatan yang telah 

dijelaskan dalam penyuluhan pranikah. 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

H1 :  1. Ada hubungan antara faktor product dengan kepuasan calon 

pengantin terhadap penyuluhan pranikah di Surabaya 

2. Ada hubungan antara faktor people (petugas kesehatan) terhadap 

kepuasan calon pengantin terhadap penyuluhan pranikah di 

Surabaya 

3. Ada hubungan antara faktor process dengan kepuasan calon 

pengantin terhadap penyuluhan pranikah di Surabaya 

4. Ada hubungan antara faktor place dengan kepuasan calon 

pengantin terhadap penyuluhan pranikah di Surabaya 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian pada penelitian ini menggunakan desain penelitian 

korelasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian korelasional dilakukan 

ketika peneliti ingin melihat hubungan yang terjadi antara satu variabel dengan 

variabel lainnya (Nazir, 2017). Penelitian cross sectional adalah jenis penelitian 

yang menekankan waktu pengukuran/observasi data variabel independen dan 

variabel dependen hanya satu kali pada satu saat (Nursalam, 2017). Pengambilan 

data akan dilakukan ketika responden telah mengikuti penyuluhan pranikah di 

Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas Rangkah Surabaya. Pada penelitian ini, 

peneliti akan menganalisis faktor yang berhubungan dengan kepuasan pada calon 

pengantin setelah mengikuti penyuluhan pranikah. 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan sampel 

4.2.1 Populasi 

Menurut Nursalam (2017) populasi dalam penelitian adalah subjek yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

warga Surabaya yang telah mengikuti penyuluhan pranikah di Puskesmas Pacar 

Keling dan Puskesmas Rangkah Surabaya. Jumlah klien yang melakukan 

penyuluhan pranikah dalam 1 bulan yaitu pada tanggal 8 Juni – 11 Juli 2018 

adalah 151 orang (95 orang dari Puskesmas Pacar Keling dan 56 orang dari 

Puskesmas Rangkah).  
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4.2.2 Sampel 

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2017). Dalam penelitian 

ini kriteria sampel yang digunakan adalah warga Surabaya yang akan menikah 

dan sudah mengikuti kegiatan penyuluhan pranikah di Puskesmas Pacar Keling 

dan Puskesmas Rangkah Surabaya. 

4.2.3 Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili popilasi (Nursalam, 2017). Penelitian ini menggunakan consecutive 

sampling. Consecutive sampling adalah pemilihan sampel dengan penetapan 

responden yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu tertentu dimasukkan ke 

dalam penelitian (Nursalam, 2008). Waktu penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dalam kurun waktu 1 bulan yaitu pada tanggal 8 Juni – 11 

Juli 2018. 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1 Variabel penelitian  

Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 variabel, yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah faktor-faktor kepuasan dilihat dari teori pemasaran mix Kotler yaitu faktor 

product, faktor people, faktor process, dan faktor place. Sedangkan variabel 

dependen adalah kepuasan calon pengantin setelah mengikuti penyuluhan 

pranikah. 
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4.3.2 Definisi operasional 

Tabel 4.1 Definisi operasional Analisa Faktor yang Berhubungan dengan Kepuasan calon Pengantin setelah Mengikuti Penyuluhan 
Pranikah 

Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor Kategori 

Variabel 
independen: 
faktor product 

 
 
Penilaian 
responden atas 
kualitas materi 
penyuluhan 

 
 

1. Kelengkapan 
materi 
penyuluhan 
pranikah 

2. Pemahaman 
klien terhadap 
materi 
penyuluhan 
pranikah 

 
 
Kuisioner  

 
 

Ordinal  

 
 
Kuisioner terdiri dari 6 
pernyataan dengan skor 
tertinggi adalah 24 
(6x4) dan skor terendah 
adalah 6 (6x1) 
Pernyataan nomor 
1,2,3,4, dan 6 dengan 
ketentuan : Sangat 
setuju (4), setuju (3), 
tidak setuju (2), dan 
sangat tidak setuju (1) 
Pernyataan nomor 5 
dengan ketentuan 
sangat setuju (1), setuju 
(2), tidak setuju (3), 
sangat tidak setuju (4) 

 
Kategori kepuasan: 
Baik= 18-24 
Cukup= 12-17 
Kurang= ˂12 

 

Faktor people Penilaian 
responden 
terhadap petugas 
kesehatan dalam 
memberikan 
pelayanan 

1. Kenyamanan 
responden 
selama proses 
penyuluhan 
pranikah 

2. Kerapian 

Kuisioner  Ordinal  Kuisioner terdiri dari 5 
pernyataan dengan skor 
tertinggi adalah 20 
(5x4) dan skor terendah 
adalah 5 (5x1) 
Sangat setuju (4), setuju 

Kategori kepuasan: 
Baik= 15-20 
Cukup= 10-14 
Kurang= ˂10 
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Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor Kategori 

kepada klien petugas 
kesehatan 

3. Penyampaian 
materi oleh 
petugas 
kesehatan 
mudah 
diterima 
responden 

4. Keramahan 
petugas 

5. Ketanggapan 
petugas 

(3), tidak setuju (2), dan 
sangat tidak setuju (1) 

Faktor 
process 

Penilaian 
responden 
terhadap  
alur  
penyuluhan 
kesehatan 
pranikah 

1. Kelengkapan 
alat yang 
tersedia  

2. Kecepatan 
pelayanan 

3. Kemudahan 
memperoleh 
pelayanan 

4. Ketepatan 
waktu 
pelaksanaan 
penyuluhan 
pranikah 

 
 

Kuisioner  Ordinal  Kuisioner terdiri dari 6 
pernyataan dengan skor 
tertinggi adalah 24 
(6x4) dan skor terendah 
adalah 6 (6x1) 
Sangat setuju (4), setuju 
(3), tidak setuju (2), dan 
sangat tidak setuju (1) 

Kategori kepuasan: 
Baik= 18-24 
Cukup= 12-17 
Kurang= ˂12 
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Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor Kategori 

Faktor place Penilaian 
responden 
terhadap  
tempat 
pelaksanaan 
penyuluhan 
pranikah 

1. Kemudahan 
tempat 
penyuluhan 
dijangkau oleh 
calon 
pengantin 

2. Kelengkapan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung di 
tempat 
penyuluhan 
pranikah 

Kuisioner  Ordinal  Kuisioner terdiri dari 6 
pernyataan dengan skor 
tertinggi adalah 24 
(6x4) dan skor terendah 
adalah 6 (6x1) 
Sangat setuju (4), setuju 
(3), tidak setuju (2), dan 
sangat tidak setuju (1) 
 

Kategori kepuasan: 
Baik= 18-24 
Cukup= 12-17 
Kurang= ˂12 

 

Variabel 
dependen: 
kepuasan 
setelah 
mengikuti 
penyuluhan 
pranikah 

Penilaian 
responden 
terhadap 
kepuasan 
pelayanan  
setelah  
mengikuti 
penyuluhan 
pranikah. 

Kuisioner 
kepuasan 
pelayanan 
penyuluhan 
pranikah 
menggunakan 
pengukuran 
dengan 5 aspek 
kepuasan, yaitu : 
1. Keandalan 

(reliability) 
2. Ketanggapan 

(responsivene
ss) 

3. Jaminan 

Kuisioner  Ordinal  Kuisioner kepuasan 
pelayanan penyuluhan 
pranikah terdiri dari 23 
pernyataan dengan nilai 
tertinggi adalah 92 
(23x4) dan nilai 
terendah adalah 23 
(23x1). 
Sangat puas (4), puas 
(3), tidak puas (2), 
sangat tidak puas (1). 

Kategori kepuasan: 
Baik= 69-92 
Cukup= 46-68 
Kurang= ˂46 
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Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor Kategori 

(assurance) 
4. Kepedulian 

(emphaty) 
5. Bukti 

langsung 
(tangibles) 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

kuisioner yang telah dimodifikasi dari Nursalam (2011) dan Waluyo (2010). 

Kuisioner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data demografi, meliputi nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan 

terakhir, pekerjaan, dan pengalaman pernikahan (apakah sudah pernah 

melakukan pernikahan sebelumnya atau belum ). 

2. Kuisioner faktor kepuasan yang dilihat dari teori pemasaran Kotler yaitu 

faktor product, faktor people, faktor process, dan faktor place yang 

dilakukan menggunakan kuisioner dengan pertanyaan tertutup. Kuisioner 

menggunakan kuisioner yang disusun oleh Wiratama (2016) dan Virgin 

(2016) yang kemudian dimodifikasi oleh peneliti. Pada kuisioner ini 

responden memilih jawaban yang dikelompokkan menjadi 4 kategori, 

yaitu sangat setuju (4), setuju (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju 

(1). Kuisioner terdiri dari 6 pertanyaan faktor product, 5 pertanyaan 

faktor people, 6 pertanyaan faktor process, dan 6 pertanyaan faktor place. 

Keseluruhan kuisioner memiliki jumlah 23 pertanyaan dengan nilai 

tertinggi adalah 92 (23x4) dan skor terendah adalah 23 (23x1). 

Tabel 4.2 Blue print  faktor product 
Parameter Nomor Skor Jumlah 

1. Kelengkapan 
materi 
penyuluhan 
pranikah 
 

4,5,6 Skala likert 
(No. 4,6) 
Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 
 
(No. 5) 
Sangat setuju = 1 
Setuju = 2 

3 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG KIKI AYU KUSUMA



37 

 

 

 

Tidak setuju = 3 
Sangat tidak setuju = 4 

2. Pemahaman 
klien 
terhadap 
materi 
penyuluhan 
pranikah 

1,2,3 Skala likert 
Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 

3 

 
Tabel 4.3 Blue print  faktor people 
Parameter Nomor Skor Jumlah 

1. Kenyamanan 
responden 
selama proses 
penyuluhan 
pranikah 

9 Skala likert 
Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 

1 

2. Kerapian 
petugas 
kesehatan 

8 Skala likert 
Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 

1 

3. Penyampaian 
materi oleh 
petugas 
kesehatan 
mudah 
diterima 
responden 

11 Skala likert 
Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 

1 

4. Keramahan 
petugas 

10 Skala likert 
Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 

1 

5. Ketanggapan 
petugas 

12 Skala likert 
Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 

1 

 
Tabel 4.4 Blue print  faktor process 
Parameter Nomor Skor Jumlah 

1. Kelengkapan 
alat yang 
tersedia  

17 Skala likert 
Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 

1 

2. Kecepatan 15 Skala likert 1 
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pelayanan Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 

3. Kemudahan 
memperoleh 
pelayanan 

16,18 Skala likert 
Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 

2 

4. Ketepatan 
waktu 
pelaksanaan 
penyuluhan 
pranikah 

13,14 Skala likert 
Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 

2 

 
Tabel 4.5 Blue print  faktor place 
Parameter Nomor Skor Jumlah 

1. Kemudahan 
tempat 
penyuluhan 
dijangkau 
oleh calon 
pengantin 

19, 24 Skala likert 
Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 

2 

2. Kelengkapan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung di 
tempat 
penyuluhan 
pranikah 

20,21,22,23 Skala likert 
Sangat setuju = 4 
Setuju = 3 
Tidak setuju = 2 
Sangat tidak setuju = 1 

4 

 
 

3. Kuisioner aspek kepuasan yang terdiri dari aspek keandalan (reliability), 

aspek ketanggapan (responsiveness), aspek jaminan (assurance), aspek 

kepedulian (emphaty), dan aspek bukti langsung (tangibles) dengan 

menggunakan kuisioner yang disusun oleh Nursalam pada tahun 2011 

dan kemudian dimodifikasi oleh peneliti. Pada kuisioner ini responden 

memilih jawaban dalam 4 kriteria yaitu sangat puas (4), puas (3), tidak 

puas (2), dan sangat tidak puas (1).  Kuisioner terdiri dari 23 pertanyaan 
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dengan skor tertinggi adalah 92 (23x4) dan skor terendah adalah 23 

(23x1). 

Tabel 4.6 Blue print aspek kepuasan 
Parameter Nomor Skor Jumlah 

1. Keandalan 
(reliability) 

1,2,3,4,5 Skala likert 
Sangat puas = 4 
Puas = 3 
Tidak puas = 2 
Sangat tidak puas = 1 

5 

2. Ketanggapan 
(responsiveness) 

6,7,8,9 Skala likert 
Sangat puas = 4 
Puas = 3 
Tidak puas = 2 
Sangat tidak puas = 1 

4 

3. Jaminan 
(assurance) 

10,11,12,13,14 Skala likert 
Sangat puas = 4 
Puas = 3 
Tidak puas = 2 
Sangat tidak puas = 1 

5 

4. Kepedulian 
(emphaty) 

15,16,17,18 Skala likert 
Sangat puas = 4 
Puas = 3 
Tidak puas = 2 
Sangat tidak puas = 1 

4 

5. Bukti langsung 
(tangibles) 

19,20,21,22,23 Skala likert 
Sangat puas = 4 
Puas = 3 
Tidak puas = 2 
Sangat tidak puas = 1 

5 

 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas Rangkah 

Surabaya. Penelitian dilakukan selama 1 bulan yaitu pada tanggal 8 Juni – 11 Juli 

2018. Penelitian diawali dengan pembuatan proposal penelitian, pengambilan 

data, dan pengolahan hasil data penelitian. 
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4.6 Uji Validitas dan reliabilitas 

Sebelum kuisioner digunakan oleh peneliti untuk menjadi instrumen 

penelitian, maka kuisioner telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada 

tanggal 2 – 6 Juni 2018. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada 21 orang 

calon pengantin yang telah melakukan penyuluhan pranikah di puskesmas 

Surabaya. 

4.7.1 Uji validitas 

Uji validitas merupakan kemampuan sebuah alat ukur untuk mengukur 

yang seharusnya dapat diukur (Swarjana, 2016).  Penghitungan validitas 

instrumen/ kuisioner menggunakan rumus korelasi sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

r  : koefisien validitas  

X  : skor pertanyaan tiap nomor 

Y  : skor total subjek  

∑X  : jumlah skor item  

∑Y  : jumlah skor total  

∑X2 : jumlah kuadrat skor item  

∑Y2 : jumlah kuadrat skor total 

N  : banyaknya subjek  
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Pernyataan dalam kuisioner yang telah disusun dianggap valid apabila 

hasil uji validitas menyatakan r hitung > r tabel (p ≤ 0,05) dan pernyataan 

dapat digunakan dalam penelitian (Syahdrajat, 2015). Besar r hitung 

berdasarkan jumlah responden sebanyak 21 orang dengan tingkat signifikansi 

0,05 adalah 0,433. Berikut adalah hasil perhitungan uji validitas masing - 

masing variabel dalam penelitian.  

a. Uji validitas pernyataan product 

Tabel 4.7 Hasil uji validitas product  
No. Soal r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,707 0.433 Valid 
2 0,733 0.433 Valid 
3 0,565 0.433 Valid 
4 0,328 0.433 Tidak Valid 
5 0,655 0.433 Valid 
6 0,516 0.433 Valid 
7 0,683 0.433 Valid 

 
Berdasarkan tabel 4.7 tentang faktor product dengan 7 pernyataan maka 

dinyatakan pernyataan nomor 1,2,3,5,6,7 adalah valid, sedangkan pernyataan 

nomor 4 tidak valid. Pernyataan nomor 4 kemudian dihapus dari daftar 

pernyatan pada kuisioner, sehingga pernyataan pada kuisioner dapat 

digunakan untuk penelitian tentang faktor kepuasan penyuluhan pranikah pada 

calon pengantin.  

b. Uji validitas pernyataan people 

Tabel 4.8 Hasil uji validitas people 
No. Soal r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,834 0.433 Valid 
2 0,786 0.433 Valid 
3 0,807 0.433 Valid 
4 0,848 0.433 Valid 
5 0,849 0.433 Valid 
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Berdasarkan tabel 4.8 tentang faktor people dengan 5 pernyataan maka 

dinyatakan semua pernyataan adalah valid, sehingga pernyataan pada 

kuisioner dapat digunakan untuk penelitian tentang faktor kepuasan 

penyuluhan pranikah pada calon pengantin.  

c. Uji validitas pernyataan process 

Tabel 4.9 Hasil uji validitas process 
No. Soal r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,621 0.433 Valid 
2 0,777 0.433 Valid 
3 0,512 0.433 Valid 
4 0,630 0.433 Valid 
5 0,606 0.433 Valid 
6 1 0.433 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.9 tentang faktor process dengan 6 pernyataan maka 

dinyatakan semua pernyataan adalah valid, sehingga pernyataan pada 

kuisioner dapat digunakan untuk penelitian tentang faktor kepuasan 

penyuluhan pranikah pada calon pengantin.  

d. Uji validitas pernyataan place 

Tabel 4.10 Hasil uji validitas Place 
No. Soal r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,518 0.433 Valid 
2 0,827 0.433 Valid 
3 0,504 0.433 Valid 
4 0,717 0.433 Valid 
5 0,911 0.433 Valid 
6 0,822 0.433 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.10 tentang faktor place dengan 6 pernyataan maka 

dinyatakan semua pernyataan adalah valid, sehingga pernyataan pada 

kuisioner dapat digunakan untuk penelitian tentang faktor kepuasan 

penyuluhan pranikah pada calon pengantin. 
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e. Uji validitas pernyataan kehandalan 

Tabel 4.11 Hasil uji validitas kehandalan 
No. Soal r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,851 0.433 Valid 
2 0,589 0.433 Valid 
3 0,779 0.433 Valid 
4 0,809 0.433 Valid 
5 0,801 0.433 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.11 tentang faktor kehandalan dengan 5 pernyataan 

maka dinyatakan semua pernyataan adalah valid, sehingga pernyataan pada 

kuisioner dapat digunakan untuk penelitian tentang faktor kepuasan 

penyuluhan pranikah pada calon pengantin 

f. Uji validitas pernyataan ketanggapan 

Tabel 4.12 Hasil uji validitas ketanggapan 
No. Soal r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,628 0.433 Valid 
2 0,831 0.433 Valid 
3 0,852 0.433 Valid 
4 0,764 0.433 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.12 tentang faktor ketanggapan dengan 4 pernyataan 

maka dinyatakan semua pernyataan adalah valid, sehingga pernyataan pada 

kuisioner dapat digunakan untuk penelitian tentang faktor kepuasan 

penyuluhan pranikah pada calon pengantin 

g. Uji validitas pernyataan jaminan 

Tabel 4.13 Hasil uji validitas jaminan 
No. Soal r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,906 0.433 Valid 
2 0,455 0.433 Valid 
3 0,880 0.433 Valid 
4 0,661 0.433 Valid 
5 0,801 0.433 Valid 
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Berdasarkan tabel 4.13 tentang faktor jaminan dengan 5 pernyataan 

maka dinyatakan semua pernyataan adalah valid, sehingga pernyataan pada 

kuisioner dapat digunakan untuk penelitian tentang faktor kepuasan 

penyuluhan pranikah pada calon pengantin 

h. Uji validitas pernyataan kepedulian 

Tabel 4.14 Hasil uji validitas kepedulian 
No. Soal r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,880 0.433 Valid 
2 0,301 0.433 Tidak Valid 
3 0,659 0.433 Valid 
4 0,809 0.433 Valid 
5 0,850 0.433 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.14 tentang faktor kepedulian dengan 5 pernyataan 

maka dinyatakan pernyataan nomor 1,3,4,5 adalah valid, sedangkan 

pernyataan nomor 2 tidak valid. Pernyataan nomor 2 kemudian dihapus dari 

daftar pernyatan pada kuisioner, sehingga pernyataan pada kuisioner dapat 

digunakan untuk penelitian tentang faktor kepuasan penyuluhan pranikah pada 

calon pengantin.  

i. Uji validitas bukti langsung 

Tabel 4.15 Hasil uji validitas bukti langsung 
No. Soal r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,657 0.433 Valid 
2 0,825 0.433 Valid 
3 0,920 0.433 Valid 
4 0,869 0.433 Valid 
5 0,906 0.433 Valid 
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Berdasarkan tabel 4.15 tentang faktor bukti langsung dengan 5 

pernyataan maka dinyatakan semua pernyataan adalah valid, sehingga 

pernyataan pada kuisioner dapat digunakan untuk penelitian tentang faktor 

kepuasan penyuluhan pranikah pada calon pengantin. 

4.7.2 Uji Reliabilitas 

Instrumen penelitian/kuisioner harus valid dan reliabel. Reliabilitas 

adalah ketepatan atau tingkat presisi suatu alat ukur (Lapau,2012). 

Reliabilitas berarti alat ukur yang mampu menghasilkan nilai yang 

konsisten meskipun dilakukan pengukuran beberapa kali pada subjek dan 

aspek yang sama (Swarjana, 2016). Uji reliabilitas memiliki rentang 0 – 1. 

Apabila hasilnya semakin mendekati angka 1, maka tingkat relitabilitasnya 

semakin tinggi. 

a. Reliabel tinggi dengan nilai α 0,8 – 1 

b. Reliabel cukup dengan nilai α 0,6 – 0,8 

c. Reliabel agak rendah dengan nilai α 0,4 – 0,6 

d. Reliabel rendah dengan nilai α 0,2 – 0,4  

e. Reliabel sangat rendah dengan nilai α 0,0 – 0,2 

Berikut adalah hasil uji reliabilitas pada instrumen penelitian: 

Tabel 4.16 Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian kepuasan calon 
pengantin yang mengikuti penyuluhan pranikah 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 
Product 0,674 Reliabel cukup 
People 0,879 Reliabel tinggi 
Process 0,745 Reliabel cukup 
Place 0,820 Reliabel tinggi 

Keandalan 0,826 Reliabel tinggi 
Ketanggapan 0,765 Reliabel cukup 

Jaminan 0,794 Reliabel cukup 
Kepedulian 0,743 Reliabel cukup 

Bukti Langsung 0,895 Reliabel tinggi 
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Berdasarkan tabel 4.16 maka semua pernyataan dalam instrumen 

termasuk dalam kategori reliabel cukup dan tinggi sehingga instrument 

dapat digunakan dalam penelitian.  

4.7 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

1. Persiapan penelitian 

Penulisan proposal penelitian dimulai pada Bulan Maret 2018. Peneliti 

mulai mencari informasi dan melakukan pendekatan dengan petugas 

kesehatan di puskesmas. Peneliti mempersiapkan ijin untuk melakukan 

penelitian. Setelah memperoleh data dan menyelesaikan proposal, peneliti 

menyiapkan instrumen yang digunakan dalam penelitian. 

2. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan di 

Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas Rangkah Surabaya yaitu pada 

tanggal 8 Juni – 11 Juli 2018. Penelitian dilakukan 2x dalam 1 minggu 

pada setiap puskesmas. Total waktu peneliti membutuhkan 15 hari dalam 1 

bulan untuk proses pengambilan data. Peneliti melakukan penentuan 

responden yaitu calon pengantin yang telah melakukan penyuluhan 

pranikah dengan metode consecutive sampling. Metode consecutive 

sampling dilakukan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada 

seluruh calon pengantin yang telah mengikuti penyuluhan pranikah di 

Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas Rangkah Surabaya. Setelah 

ditemukan calon responden penelitian, maka responden diberikan 

penjelasan tentang penelitian. Penjelasan terkait dengan tujuan, prosedur, 
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dan keuntungan jika berpartisipasi dalam penelitian. Responden diberikan 

waktu untuk memutuskan bersedia mengikuti penelitian atau tidak. Setelah 

responden setuju mengikuti penelitian, maka responden diminta untuk 

mengisi informed consent penelitian. Total calon responden yang 

didapatkan oleh peneliti adalah 163 orang, 12 orang diantaranya menolak 

untuk menjadi responden sehingga jumlah responden dalam penelitian ini 

adalah 151 orang. Setelah responden mengisi informed consent, peneliti 

mempersilahkan responden untuk mengisi kuisioner yang telah disiapkan 

oleh peneliti. Kerahasiaan identitas dan jawaban dari responden dijaga 

kerahasiaannya oleh peneliti. Ketika ada responden yang kurang paham 

dengan pertanyaan dalam kuisioner, maka peneliti memberikan penjelasan 

yang lebih detail. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan 

pengolahan data. 

4.8 Cara Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian ini diolah dan diuji dengan software SPSS. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik spearmen. Peneliti yang 

menggunakan uji spearmen meranking hasil observasinya pada variabel yang 

diukur dan kemudian menentukan hubungan antar variabel tersebut (Dempsey, 

2002). Jika α > 0,05 maka H1 ditolak, sedangkan jika α < 0,05 maka ada 

hubungan yang bermakna antara faktor kepuasan (product, people, process, dan 

place) dan kepuasan calon pengantin setelah mengikuti penyuluhan pranikah. 
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Tabel 4.17 Interpretasi Koefisien Korelasi  
Interval Nilai Kekuatan Hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah atau lemah sekali 
0,200-0,399 Rendah atau lemah 
0,400-0,599 Sedang atau cukup 
0,600-0,799 Tinggi atau kuat 
0,800-1,000 Sangat tinggi atau kuat sekali 

Sumber: Widiyanto (2013) 
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4.9 Kerangka Operasional/ Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagan kerangka operasional penelitian analisa faktor yang 
berhubungan dengan kepuasan calon pengantin setelah mengikuti 
penyuluhan pranikah 

Penentuan populasi yaitu calon pengantin yang terdaftar di Puskesmas Pacar 

Keling dan Puskesmas Rangkah Surabaya dengan perkiraan 151 orang 

Consecutive sampling 

Sampel yang diperoleh dalam kurun waktu 1 bulan 

Melakukan prosedur dengan pemberian lembar 

informed consent dan lembar kuisioner 

Menganalisa hasil data yang diperoleh dengan 

teknik uji spearmen α≤0,05 

Penyajian data 

Variabel independen: 
1. Product 
2. People 
3. Process 
4. Place  

Variabel dependen: 
1. Keandalan 

(reliability) 
2. Ketanggapan 

(responsiveness) 
3. Jaminan 

(assurance) 
4. Kepedulian 

(emphaty) 
5. Bukti langsung 

(tangibles) 
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4.10 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Penelitian ini telah lulus uji etik oleh Komite Etik Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga dengan nomor sertifikat etik No. 945-KEPK. Dalam 

melakukan penelitian, peneliti akan memperhatikan dan memperlihatkan prinsip 

etik, meliputi : 

1. Persetujuan menjadi responden (informed consent) 

Responden dibebaskan untuk menentukan pilihan bersedia atau tidak 

mengikuti penelitian. Persetujuan menjadi responden akan peneliti berikan 

kepada responden dengan tujuan responden dapat mengetahui dan 

memahami tujuan penelitian. Apabila responden telah menyetujui untuk 

menjadi responden penelitian, maka responden diminta untuk memberikan 

tandatangan di lembar persetujuan yang telah disiapkan oleh peneliti.  

2. Rahasia 

Informasi yang diberikan responden kepada peneliti akan dijaga 

kerahasiaannya. Segala infomasi yang diberikan responden kepada peniliti 

hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

3. Tanpa nama (anonymity) 

Identitas responden seperti nama tidak akan dicantumkan dalam penelitian, 

sebagai gantinya maka peneliti akan menggunakan kode/nomor responden 

yang hanya diketahui oleh peneliti.  

4. Hak mengundurkan diri 

Responden yang ingin mengundurkan diri dari penelitian diberi kebebasan 

dan tidak ada yang diperbolehkan untuk melarang, termasuk peneliti. 
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4.11 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti selama proses 

penelitian adalah: 

1. Ada responden yang mengikuti penyuluhan pranikah individu karena 

datang terlambat, sedangkan yang lain dilakukan secara berkelompok 

2. Responden yang datang bersama pasangan kadang mendiskusikan 

jawaban meskipun sudah diingatkan oleh peneliti 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang hasil penelitian dengan teori 

pemasaran Kotler faktor product, people, process, dan place dengan kepuasan 

calon pengantin yang mengikuti penyuluhan pranikah. Pada bagian ini akan 

dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian, data demografi, dan pembahasan 

hasil penelitian yang diperoleh. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas 

Rangkah Surabaya. Berikut adalah gambaran umum dari masing – masing 

puskesmas: 

A. Puskesmas Pacar Keling 

Puskesmas Pacar Keling merupakan salah satu puskesmas di Kecamatan 

Tambaksari Kota Surabaya. Puskesmas Pacar Keling merupakan puskesmas non 

perawatan. Wilayah kerja Puskesmas Pacar Keling meliputi 2 kelurahan, yaitu 

Kelurahan Pacar Keling dan Kelurahan Pacar Kembang. Penyuluhan kesehatan 

pranikah dilakukan secara berkala di dalam puskesmas setiap Hari Rabu dan Hari 

Sabtu setiap pukul 11.00 WIB. Penyuluhan kesehatan pranikah dilakukan oleh 

bidan puskesmas dengan menggunakan media penyuluhan yang telah disediakan 

oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya yaitu menggunakan lembar balik. Apabila 

bidan yang bertanggung jawab berhalangan hadir, maka penyuluhan pranikah 

akan ditunda dan dilaksakan bersama pada jadwal selanjutnya. Penyuluhan 
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pranikah dilaksanakan secara berkelompok. Tempat dilakukannya penyuluhan 

kesehatan pranikah adalah di Ruang KIA yang berukuran 3x4 m2. Apabila peserta 

penyuluhan tidak banyak, namun apabila peserta penyuluhan pranikah banyak 

maka penyuluhan kesehatan dilakukan di ruang pertemuan dengan ukuran 

ruangan adalah 3x5 m2.  

B. Puskesmas Rangkah 

Puskemas Rangkah terletak di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya 

dengan wilayah kerja sebesar 282 m2 yang meliputi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan 

Rangkah (70 m2), Kelurahan Ploso (149 m2), dan Kelurahan Tambaksari (63 m2). 

Pelaksanaan penyuluhan kesehatan pranikah dilakukan secara berkala di 

Puskesmas Rangkah yaitu pada Hari Rabu dan Hari Jumat. Penyuluhan kesehatan 

pranikah dilakukan oleh bidan puskesmas dengan menggunakan media 

penyuluhan yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya yaitu 

menggunakan lembar balik. Apabila bidan yang bertanggung jawab untuk 

penyuluhan pranikah berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan, maka 

penyuluhan pranikah akan dilaksakan oleh bidan pengganti dengan media, tempat, 

dan tatacara yang sama. Tempat dilakukannya penyuluhan kesehatan pranikah 

adalah di Ruang KIA dengan ukuran ruang 2,5x4 m2 dan dilakukan secara 

berkelompok. Apabila ada peserta penyuluhan datang terlambat, maka dilakukan 

penyuluhan individu. Penyuluhan individu tetap dilaksanakan oleh bidan yang 

bertanggung jawab melakukan penyuluhan pranikah. Pelaksanaan dan tempat 

penyuluhan pranikah secara individu dilakukan tetap sama seperti penyuluhan 

yang dilakukan secara berkelompok. 
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5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Karakteristik demografi responden merupakan uraian tentang karakteristik 

dari responden penelitian yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, 

pernikahan yang akan dijalani, dan pekerjaan.  

Tabel 5.1 Karakteristik responden kepuasan calon pengantin yang mengikuti 
penyuluhan pranikah di Surabaya pada 8 Juni – 11 Juli 2018 

No Karakteristik Kriteria  Frekuensi % 
1. Usia  <21 tahun 15 9,93 

21-35 tahun 121 80,13 
36-45 tahun 14 9,27 
46-65 tahun 1 0,66 

 Total  151 100 
2. Jenis kelamin Perempuan  68 45,03 

Laki-Laki 83 54,96 
 Total  151 100 
3. Pendidikan terakhir Tidak tamat SD 1 0,66 
  SD 6 3,97 
  SLTP/Sederajat 7 4,63 
  SLTA/Sederajat 87 57,61 
  Perguruan Tinggi 50 33,11 
 Total  151 100 
4. Pernikahan ke- 1 138 91,39 

2 12 7,94 
3 1 0,66 

 Total  151 100 
5. Pekerjaan  Pegawai swasta 121 80,13 
  Wiraswasta  17 11,25 
  PNS 5 3,31 
  Tidak/Belum Bekerja 8 5,29 
 Total  151 100 

 

Dari tabel 5.1 menunjukkan bahwa responden paling banyak berusia 21 – 

35 tahun yaitu sejumlah 121 orang atau sebesar 80,13 %. Pengelompokkan usia 

responden ini berdasarkan perkembangan fisik, psikologi dan psikososial (Pieter, 

2017). Sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki 

– laki yaitu sebanyak 83 orang atau sebesar 54,96% dan sebagian besar 

pendidikan terakhir peserta penyuluhan kesehatan pranikah adalah lulus 
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SLTA/sederajat. Mayoritas responden penelitian melakukan penyuluhan untuk 

pernikahan pertama yaitu sebanyak 138 orang atau 91,39% dan mayoritas dari 

responden berprofesi sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 121 orang atau 

sebesar 80,13% 

5.1.3 Variabel yang Diukur 

Pada penelitian ini variabel yang diukur adalah teori pemasaran Kotler 

yaitu faktor product, people, process, dan place dengan aspek kepuasan. Berikut 

adalah uraian hasil pengukuran variabel dalam penelitian yang disajikan dalam 

bentuk tabel: 

Tabel 5.2 Dimensi kepuasan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan 
pranikah di Surabaya pada 8 Juni – 11 Juli 2018 

Dimensi Rata - Rata Standar deviasi 
Keandalan/ Reliability 3,2 0,1 
Ketanggapan/ Responsiveness 3,1 0,1 
Jaminan/ Assurance 3,3 0,1 
Kepedulian/ Emphaty 3,3 0,0 
Bukti langsung/ Tangibles 3,3 0,1 
 

Berdasarkan tabel 5.2 diketahui bahwa dimensi jaminan/assurance, dimensi 

kepedulian/emphaty, dan dimensi bukti langsung/tangibles memiliki nilai skor 

rata – rata yang sama yaitu 3,3. Pada dimensi keandalan/reliability  nilai rata – 

rata tertinggi ada pada pernyataan nomor 1,3,4, dan 5. Pada dimensi ketanggapan/ 

responsiveness nilai rata – rata tertinggi pada soal nomor 2. Pada dimensi 

jaminan/assurance nilai rata – rata tertinggi pada soal nomor 2,3, dan 5. Pada 

dimensi kepedulian/emphaty  nilai rata – rata tertinggi pada soal nomor 2. Dan 

pada dimensi bukti langsung/tangibles nilai rata – rata tertinggi pada soal nomor 1 

dan 2.  
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Tabel 5.3 Kepuasan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan pranikah di 
Surabaya pada 8 Juni – 11 Juli 2018 

Kategori Frekuensi % 
Kurang  3 1,98 
Cukup 36 23,8 
Baik 112 74,12 

 Total  151  
 

Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa mayoritas responden yang menilai 

kepuasan dalam kategori baik ada 112 orang responden atau sebanyak 74,12%, 

sedangkan dalam kategori cukup ada 36 orang atau sebanyak 23,8%, dan sisanya 

dalam kategori kurang yaitu 3 orang atau sebanyak 1,98%.  

 

Tabel 5.4 Tabulasi silang faktor product dengan kepuasan calon pengantin yang 
mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya pada 8 Juni – 11 Juli 2018 

Product 
Kepuasan Total 

Puas Cukup puas Kurang puas 
Jumlah % 

n % N % n % 
Kurang  0 0 0 0 0 0 0 0 
Cukup 17 11,25 15 9,93 2 1,32 34 22,5 
Baik 95 62,91 21 13,9 1 0,66 117 77,47 
Total  112 74,16 36 23,83 3 1,98 151  

Spearmen Rho; p = 0,000 r = 0,303  
 

Berdasarkan tabel 5.4 yang merupakan hasil dari analisis statistik yang 

telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan uji korelasi Spearmen rho 

didapatkan p value <0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai p value lebih kecil dari 0,05, 

sehingga dapat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara faktor 

product dengan kepuasan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan kesehatan 

pranikah. Koefisien korelasi (r) didapatkan hasil yaitu 0,303 yang menunjukkan 

bahwa faktor product dengan kepuasan calon pengantin yang mengikuti 

penyuluhan pranikah memiliki keeratan hubungan lemah arah positif yang artinya 
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semakin baik kualitas faktor product, maka tingkat kepuasan calon pengantin 

yang mengikuti penyuluhan pranikah juga akan cenderung meningkat. 

Faktor product merupakan penilaian responden terhadap kualitas materi 

penyuluhan kesehatan pranikah. Berdasarkan tabel 5.4 diketahui bahwa responden 

yang menilai faktor product dalam kategori cukup sebanyak 34 orang atau 

sebanyak 22,51%, sedangkan yang menilai dalam kategori baik sebanyak 117 

orang atau sebanyak 77,48%. Faktor product mendapatkan hasil baik karena 

mayoritas dari responden yaitu sebanyak 117 orang memilih opsi setuju dan 

sangat setuju pada pernyataan dalam kuisioner nomor 2 dan nomor 6. Pernyataan 

nomor 2 yang berbunyi “penyuluhan dilakukan oleh petugas yang terampil” dan 

pernyataan 6 yang berbunyi “program ini sangat bermanfaat bagi saya”. 

 

Tabel 5.5 Tabulasi silang faktor people dengan kepuasan calon pengantin yang 
mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya pada 8 Juni – 11 Juli 2018 

People 
Kepuasan Total 

Puas Cukup puas Kurang puas 
Jumlah % 

n % N % n % 
Kurang  0 0 0 0 0 0 0 0 
Cukup 3 1,98 13 8.60 2 1,32 18 11,9 
Baik 109 72,18 23 14,9 1 0,66 133 87,74 
Total  112 74,16 36 23,5 3 1,92 151  

Spearmen Rho; p = 0,000 r = 0,492  
 

Berdasarkan tabel 5.5 yang merupakan hasil dari analisis statistik yang 

telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan uji korelasi Spearmen rho 

didapatkan p value <0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai p value lebih kecil dari 0,05, 

sehingga dapat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara faktor 

people dengan kepuasan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan kesehatan 

pranikah. Koefisien korelasi (r) didapatkan hasil yaitu 0,492 yang menunjukkan 

bahwa faktor people dengan kepuasan calon pengantin yang mengikuti 
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penyuluhan pranikah memiliki keeratan hubungan sedang arah positif yang 

artinya semakin meningkat kualitas faktor people, maka tingkat kepuasan calon 

pengantin yang mengikuti penyuluhan pranikah juga akan cenderung meningkat.  

Faktor people merupakan penilaian responden terhadap petugas kesehatan 

dalam memberikan pelayanan penyuluhan kesehatan pranikah. Berdasarkan tabel 

5.5 diketahui bahwa responden yang menilai faktor people dalam kategori cukup 

sebanyak 18 orang atau sebanyak 11,92%, sedangkan yang menilai dalam 

kategori baik sebanyak 132 orang atau sebanyak 88,07%. Faktor people 

mendapatkan hasil baik karena mayoritas dari responden yaitu sebanyak 133 

orang memilih opsi setuju dan sangat setuju pada pernyataan dalam kuisioner 

nomor 1 dan nomor 4. Pernyataan nomor 1 yang berbunyi “petugas kesehatan 

terlihat rapi dalam menyampaikan penyuluhan pranikah” dan pernyataan 4 yang 

berbunyi “cara penyampaian materi petugas kesehatan mudah saya terima”. 

 

Tabel 5.6 Tabulasi silang faktor process dengan kepuasan calon pengantin yang 
mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya pada 8 Juni – 11 Juli 2018 

Process 
Kepuasan Total 

Puas Cukup puas Kurang puas 
Jumlah % 

n % N % n % 
Kurang  1 0,66 0 0 1 0,66 2 1,32 
Cukup 22 14,56 25 16,55 2 1,32 49 32,43 
Baik 89 58,94 11 7,28 0 0 100 66,22 
Total  112 74,16 36 23,83 3 1,92 151  

Spearmen Rho; p = 0,000 r = 0,480   
 

Berdasarkan tabel 5.6 yang merupakan hasil dari analisis statistik yang 

telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan uji korelasi Spearmen rho 

didapatkan p value <0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai p value lebih kecil dari 0,05, 

sehingga dapat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara faktor 

process dengan kepuasan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan kesehatan 
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pranikah. Koefisien korelasi (r) didapatkan hasil yaitu 0,480 yang menunjukkan 

bahwa faktor process dengan kepuasan calon pengantin yang mengikuti 

penyuluhan pranikah memiliki keeratan hubungan sedang arah positif yang 

artinya semakin meningkat kualitas faktor process, maka tingkat kepuasan calon 

pengantin yang mengikuti penyuluhan pranikah juga akan cenderung meningkat. 

Faktor process merupakan penilaian responden terhadap alur penyuluhan 

kesehatan pranikah. Berdasarkan tabel 5.6 diketahui bahwa responden yang 

menilai faktor process dalam kategori kurang sebanyak 2 orang atau sebanyak 

1,32%, kategori cukup sebanyak 49 orang atau sebanyak 32,45%, sedangkan yang 

menilai dalam kategori baik sebanyak 100 orang atau sebanyak 66,22%. Faktor 

process mendapatkan hasil baik karena mayoritas dari responden yaitu sebanyak 

100 orang memilih opsi setuju dan sangat setuju pada pernyataan dalam kuisioner 

nomor 4. Pernyataan nomor 4 berbunyi “penyuluhan pranikah tidak menyulitkan 

saya”. 

 

Tabel 5.7 Tabulasi silang faktor place dengan kepuasan calon pengantin yang 
mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya pada 8 Juni – 11 Juli 2018 

Place 
Kepuasan Total 

Puas Cukup puas Kurang puas 
Jumlah % 

n % N % n % 
Kurang  0 0 0 0 0 0 0 0 
Cukup 6 3,97 15 9,93 3 1,98 24 15,88 
Baik 106 70,19 21 13,90 0 0 127 84,09 
Total  112 74,16 36 23,83 3 1,98 151  

Spearmen Rho ; p = 0,000 r = 0,504  
 

Berdasarkan tabel 5.7 yang merupakan hasil dari analisis statistik yang 

telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan uji korelasi Spearmen rho 

didapatkan p value <0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai p value lebih kecil dari 0,05, 

sehingga dapat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara faktor 
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place dengan kepuasan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan kesehatan 

pranikah. Koefisien korelasi (r) didapatkan hasil yaitu 0,504 yang menunjukkan 

bahwa faktor place dengan kepuasan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan 

pranikah memiliki keeratan hubungan sedang arah positif yang artinya semakin 

meningkat kualitas faktor place, maka tingkat kepuasan calon pengantin yang 

mengikuti penyuluhan pranikah juga akan cenderung meningkat. 

Faktor place merupakan penilaian responden terhadap tempat pelaksanaan 

penyuluhan kesehatan pranikah. Berdasarkan tabel 5.5 diketahui bahwa responden 

yang menilai faktor place dalam kategori cukup sebanyak 24 orang atau sebanyak 

15,89%, sedangkan yang menilai dalam kategori baik sebanyak 127 orang atau 

sebanyak 84,10%. Faktor place mendapatkan hasil baik karena mayoritas dari 

responden yaitu sebanyak 127 orang memilih opsi setuju dan sangat setuju pada 

pernyataan dalam kuisioner nomor 4. Pernyataan nomor 4 berbunyi “ruangan 

tempat penyuluhan pranikah terang”. 

5.2 Pembahasan  

5.2.1 Hubungan Faktor Product dengan Kepuasan Calon Pengantin yang 

Mengikuti Penyuluhan Pranikah 

Mayoritas calon pengantin memberikan penilaian baik pada faktor product 

penyuluhan kesehatan pranikah. Faktor product yang baik yaitu responden merasa 

mendapatkan penyuluhan kesehatan pranikah yang jelas dari petugas kesehatan 

yang dapat dipahami oleh responden dan materi yang disampaikan oleh petugas 

kesehatan merupakan materi yang memang dibutuhkan oleh calon pengantin. 

Selain itu petugas kesehatan dinilai terampil dan mampu memberikan materi 

penyuluhan dengan baik. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan antara faktor 
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product dengan kepuasan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan pranikah di 

Surabaya. Hasil korelasi tersebut memiliki hubungan yang lemah arah positif, 

sehingga apabila faktor product semakin baik, maka akan meningkat pula 

kepuasan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiratama (2016) bahwa faktor 

yang mempengaruhi kepuasan adalah kualitas produk yang dapat membentuk nilai 

kepuasan yang kompleks. Kualitas product yang buruk akan memperburuk suatu 

program, ketika pelanggan memperoleh product yang buruk maka ia akan 

menyebarkan kesan yang negatif kepada orang lain (Kotler, 1999). Program 

pranikah membantu pasangan untuk mendapatkan informasi tentang masalah 

kesehatan reproduksi dan digunakan untuk membantun pernikahan dengan tepat 

(Moodi, Miri and Sharifirad, 2013). 

Faktor product merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan 

responden. Responden dengan kode P-23 menilai faktor product pada kategori 

baik, tetapi untuk tingkat kepuasan ada pada kategori kurang puas. Setelah 

dianalisa oleh peneliti berdasarkan pertanyaan nomor 5 masih ada materi yang 

dibutuhkan oleh calon pengantin namun belum disampaikan oleh petugas 

kesehatan, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut dari calon pengantin mengenai 

materi apa yang belum tersampaikan oleh petugas kesehatan. 

Mayoritas responden merupakan calon pengantin untuk pernikahan pertama 

dan berusia 21 – 35 tahun, sehingga calon pengantin merasa membutuhkan 

pengetahuan untuk digunakan setelah menikah. Calon pengantin mengharapkan 

penyuluhan pranikah yang memang dapat dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan 

setelah menikah. Kualitas product yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan 
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calon pengantin adalah hal yang harus didapatkan pada penyuluhan pranikah. Isi 

materi pembahasan yang sudah disediakan di lembar balik dari Dinas Kesehatan 

Surabaya sudah mencakup hal – hal yang dibutuhkan calon pengantin, hanya 

penyampaiannya yang masih harus lebih detail. Oleh karena itu mayoritas calon 

pengantin merasa puas dengan program ini, namun ada sebagian responden yang 

merasa bahwa materi yang disampaikan oleh petugas kesehatan belum 

tersampaikan dengan jelas. Menurut beberapa responden, penjelasan yang 

diberikan kurang detail, sehingga ada beberapa materi yang disampaikan kurang 

dipahami oleh responden. Responden tidak memberikan pertanyaan lebih lanjut 

karena dirasa malu untuk bertanya karena penyuluhan dilakukan berkelompok.   

Faktor product berisi tentang kualitas dari penyuluhan kesehatan pranikah, 

termasuk di dalamnya ketepatan dari isi penyuluhan kesehatan pranikah apakah 

sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh calon pengantin, dan penilaian 

terhadap penyuluhan pranikah secara umum. Materi yang dirasa calon pengantin 

perlu untuk disampaikan tapi belum diperoleh diantaranya adalah materi tentang 

obat – obatan yang berpotensi mengganggu kehamilan, dan perlu dijelaskan lebih 

detail lagi materi – materi yang sudah ada di lembar balik untuk dijelaskan kepada 

calon pengantin. 

5.2.2 Hubungan Faktor People dengan Kepuasan Calon Pengantin yang 

Mengikuti Penyuluhan Pranikah 

Mayoritas calon pengantin memberikan penilaian baik pada faktor people 

yaitu petugas kesehatan yang memberikan penyuluhan kesehatan pranikah. Faktor  

people yang baik dimana responden merasa nyaman saat melakukan penyuluhan 

kesehatan pranikah, petugas kesehatan berpenampilan rapi, ramah, dan cepat 
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tanggap apabila ada peserta penyuluhan yang mengalami kesulitan atau 

kebingungan dalam melakukan penyuluhan kesehatan pranikah. Hasil analisis 

menunjukkan ada hubungan antara faktor people dengan kepuasan calon 

pengantin yang mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya. Hasil korelasi 

tersebut memiliki hubungan yang sedang arah positif. Sehingga apabila faktor 

people (petugas kesehatan) semakin baik dalam memberikan penyuluhan 

pranikah, maka akan meningkat pula kepuasan calon pengantin yang mengikuti 

penyuluhan pranikah di Surabaya. Hal ini sejalan dengan penelitian Virgin (2016) 

bahwa people atau pemberi jasa memiliki keterkaitan untuk memperoleh kepuasan 

dari pelanggan. Sehingga pemilihan tenaga kesehatan yang berpengalaman dan 

ahli di bidang kesehatan reproduksi juga harus dilakukan agar peserta penyuluhan 

dapat memperoleh informasi yang lengkap dan tepat supaya dapat digunakan 

ilmunya setelah pernikahan oleh calon pengantin. Menurut Rachmawati (2011) 

pelanggan akan merasa puas terhadap produk jasa apabila pelayanan yang 

diberikan baik. Pelayanan yang diberikan dalam hal ini merupakan penyuluhan 

kesehatan pranikah. Periode pranikah merupakan waktu yang tepat dan terbaik 

untuk melatih pasangan, sehingga ini merupakan peluang tenaga kesehatan untuk 

memberikan informasi yang tepat pada masyarakat tentang kesehatan, khususnya 

kesehatan reproduksi (Moodi, Miri and Sharifirad, 2013). 

Faktor people merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan 

responden. Responden dengan kode R-05 menilai faktor people pada kategori 

baik, namun untuk tingkat kepuasan ada pada kategori kurang puas. Setelah 

dianalisa oleh peneliti melalui pertanyaan terbuka yang diberikan di kuisioner 

diketahui bahwa responden merasa kurang puas karena responden merasa belum 
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mendapatkan penjelasan isi materi penyuluhan tentang akseptor KB, penyakit 

menular seksual dan persiapan kehamilan dari petugas kesehatan. Selain itu, 

dilihat dari data demografi, pendidikan terakhir responden merupakan lulusan dari 

perguruan tinggi, sehingga responden memiliki harapan yang tinggi dari 

pelaksanaan penyuluhan pranikah. 

Tenaga kesehatan yang melakukan penyuluhan pranikah memiliki 

pengaruh besar dalam kepuasan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan 

pranikah. Selain keramahan petugas selama proses penyuluhan, kemampuan 

petugas dalam memberikan petugas juga perlu diperhatikan. Mayoritas responden 

merasa puas dengan petugas kesehatan yang melakukan penyuluhan pranikah, 

namun ada sebagian responden yang merasa bahwa petugas kesehatan kurang 

menunjukkan sikap penuh perhatian kepada calon pengantin selama penyuluhan 

pranikah berlangsung.  

Faktor people memberikan penilaian terhadap kemampuan petugas 

kesehatan, keramahan petugas kesehatan, kerapian petugas kesehatan, dan 

ketanggapan petugas kesehatan dalam memberikan penyuluhan kesehatan 

pranikah. 

 

5.2.3 Hubungan Faktor Process dengan Kepuasan Calon Pengantin yang 

Mengikuti Penyuluhan Pranikah 

Mayoritas calon pengantin memberikan penilaian baik pada faktor process 

pelaksanaan penyuluhan pranikah. Faktor process yang baik apabila pelaksanaan 

penyuluhan pranikah dimulai tepat waktu, dilaksanaan pada waktu yang efektif, 

tidak meyulitkan calon pengantin, media yang digunakan mendukung program 
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penyuluhan pranikah, dan proses pelaksanaan penyuluhan pranikah sesuai dengan 

harapan calon pengantin. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan antara faktor 

process dengan kepuasan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan pranikah di 

Surabaya. Hasil korelasi tersebut memiliki hubungan yang sedang arah positif. 

Sehingga apabila faktor process semakin baik dalam pelaksanaan penyuluhan 

pranikah, maka akan meningkat pula kepuasan calon pengantin yang mengikuti 

penyuluhan pranikah di Surabaya. Hal ini sejalan dengan penelitian Virgin (2016) 

bahwa apabila process pelayanan dapat diperbaiki dan ditingkatkan, maka 

kepuasan dari pelanggan juga akan meningkat. Proses merupakan keseluruhan 

prosedur yang dilakukan oleh semua pelanggan supaya mendapatkan pelayanan 

yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan (Rudiyanto, 

2010). Menurut Purnamasari (2012) apabila proses dilakukan semakin baik, maka 

akan meningkat pula kepuasan konsumen/klien. Process merupakan cara sebuah 

penyedia jasa memberikan pelayanan kepada pelanggan, dimulai dari konsumen 

datang sampai pada saat konsumen memperoleh apa yang mereka dapatkan 

(Kotler, 2009). 

Faktor process merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan 

calon pengantin. Responden dengan kode R-05 menilai faktor process pada 

kategori kurang baik, dan pada tingkat kepuasan ada pada kategori kurang puas, 

sedangkan responden dengan kode P-23 menilai faktor process pada kategori 

kurang baik, namun pada tingkat kepuasan ada pada kategori puas. Setelah 

dianalisa oleh peneliti melalui pertanyaan terbuka yang diberikan di kuisioner 

diketahui bahwa responden dengan kode R-05 tidak puas karena merasa bahwa 

petugas kesehatan kurang memberikan informasi yang detail mengenai materi 
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yang dibutuhkan oleh responden, yaitu materi mengenai akseptor KB, penyakit 

menular seksual, dan persiapan kehamilan. Selain itu, dilihat dari data demografi, 

pendidikan terakhir responden dengan kode R-05 merupakan lulusan dari 

perguruan tinggi, sehingga responden memiliki harapan yang tinggi dari 

pelaksanaan penyuluhan pranikah. Sedangkan untuk responden dengan kode P-23, 

menilai faktor process  kurang baik karena terjadi pergantian jadwal penyuluhan 

pranikah mendadak, namun setelah responden mengikuti penyuluhan pranikah 

responden merasa puas dengan penjelasan petugas kesehatan yang dinilai sangat 

baik dalam memberikan penyuluhan pranikah.  

Mayoritas responden dalam penelitian ini berprofesi sebagai pegawai 

swasta, sehingga calon pengantin perlu izin dari tempat bekerja untuk dapat 

mengikuti penyuluhan pranikah. Oleh karena itu penyuluhan pranikah harus 

dilaksanakan di waktu yang efektif dan dimulai tepat waktu agar tidak merugikan 

calon pengantin yang akan mengiktui penyuluhan pranikah. Mayoritas responden 

merasa puas dengan penyuluhan pranikah yang sudah dilaksanakan, namun ada 

sebagian responden yang merasa bahwa waktu diadakannya penyuluhan 

kesehatan pranikah yang hanya 2x dalam 1 minggu, sehingga menyulitkan bagi 

calon pengantin yang bekerja dan harus cuti untuk mengurus pernikahan. Selain 

itu media yang digunakan juga dirasa kurang memuaskan karena apabila peserta 

penyuluhan banyak, peserta yang memperoleh tempat duduk di belakang tidak 

dapat melihat media dengan jelas. Banyak dari responden juga merasa lebih 

nyaman apabila penyuluhan kesehatan pranikah dilakukan individu, karena dapat 

lebih mudah untuk melakukan komunikasi dan tanya jawab dengan petugas 

kesehatan. Pada penelitian ini, sebagian responden adalah berjenis kelamin laki – 
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laki, sedangkan pemberi penyuluhan adalah wanita. Hal ini juga mempengaruhi 

keinginan dari calon pengantin untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas.  

Faktor process memberikan penilaian terhadap keefektifan waktu 

pelaksanaan penyuluhan kesehatan pranikah, ketepatan media penyuluhan, dan 

pendapat responden tentang pelaksanaan penyuluhan (individu atau 

berkelompok). 

5.2.4 Hubungan Faktor Place dengan Kepuasan Calon Pengantin yang 

Mengikuti Penyuluhan Pranikah 

Mayoritas calon pengantin memberikan penilaian baik pada faktor place 

penyuluhan pranikah. Faktor place yang baik apabila tempat pelaksanaan 

penyuluhan pranikah mudah dijangkau oleh calon pengantin, transportasi umum 

dapat ditemui dengan mudah untuk menuju tempat pelaksanaan penyuluhan 

pranikah, ruangan tempat dilakukannya penyuluhan pranikah tidak panas, tidak 

berisik, dan terang. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan antara faktor place 

dengan kepuasan calon pengantin yang mengikuti penyuluhan pranikah di 

Surabaya. Hasil korelasi tersebut memiliki hubungan yang sedang arah positif. 

Sehingga apabila faktor place semakin baik dalam pelaksanaan penyuluhan 

pranikah, maka akan meningkat pula kepuasan calon pengantin yang mengikuti 

penyuluhan pranikah di Surabaya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wiratama (2016) bahwa faktor place berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan. Kemudahan mengakses lokasi dan kenyamanan fasilitas 

yang disediakan oleh penyedia jasa sangat berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. Menurut Afifudin (2016) semakin lokasi menarik di mata pelanggan, 

maka kepuasan pelanggan terhadap lokasi pemberi jasa juga akan meningkat. 
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Penyuluhan pranikah dianjurkan untuk memegang prinsip dilakukan pada tempat 

yang tepat untuk dapat meningkatkan pengetahuan pasangan calon pengantin 

(Moodi, Miri and Sharifirad, 2013). 

Mayoritas responden merasa puas dengan tempat dilaksanakannya 

penyuluhan pranikah, namun ada sebagian responden yang merasa bahwa tempat 

dilakukannya penyuluhan kurang mendukung proses penyuluhan. Responden 

merasa tidak nyaman saat penyuluhan kesehatan pranikah diantaranya karena 

ruangan tempat dilakukannya penyuluhan pranikah berisik dan tidak kondusif, hal 

ini semakin dirasakan oleh responden saat peserta penyuluhan pranikah berjumlah 

banyak dan dilakukan dalam waktu bersamaan. Responden berharap adanya kuota 

untuk dilakukannya penyuluhan pranikah, sehingga apabila peserta penyuluhan 

terlalu banyak maka penyuluhan pranikah dapat dibuat menjadi 2 waktu. Dengan 

begitu diharapkan penyuluhan pranikah lebih efektif karena suasana selama 

penyuluhan juga akan lebih kondusif. 

Faktor place memberikan penilaian terhadap kemudahan menjangkau 

tempat penyuluhan pranikah, kenyamanan fasilitas yang disediakan puskesmas 

baik di dalam maupun di luar tempat pelaksanaan penyuluhan pranikah, dan juga 

kondisi dari ruangan tempat dilakukannya penyuluhan pranikah yang tidak panas, 

tidak berisik, dan terang. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan simpulan dari hasil penelitian yang 

telah dipaparkan di atas. Selain itu peneliti juga akan menuliskan saran untuk 

responden penelitian, petugas kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan 

peneliti selanjutnya. 

6.1 Simpulan  

Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti 

pada 8 Juni – 11 Juli 2018 di Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas Rangkah 

Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Mayoritas pada semua aspek kepuasan responden, responden merasa 

puas pada penyuluhan calon pengantin mengikuti penyuluhan pranikah.  

2. Faktor product memiliki hubungan lemah arah positif. Semakin baik 

kualitas produk yang diperoleh oleh klien, maka tingkat kepuasan klien 

akan semakin meningkat karena dengan semakin baiknya kualitas 

produk berarti semakin tinggi pula manfaat yang dirasakan oleh 

responden dengan dilakukannya penyuluhan pranikah 

3. Faktor people memiliki hubungan sedang arah positif. Kemampuan 

tenaga kesehatan yang semakin baik dalam memberikan penyuluhan 

pranikah dapat menunjang peningkatan kepuasan klien, karena dengan 

begitu calon pengantin akan merasa nyaman selama proses penyuluhan 

pranikah dan yakin dengan informasi yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan 
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4. Faktor process memiliki hubungan sedang arah positif. Kejelasan alur 

penyuluhan kesehatan yang harus dilakukan oleh calon pengantin untuk 

mengikuti penyuluhan kesehatan pranikah akan meningkatkan kepuasan 

calon pengantin, karena dengan begitu calon pengantin akan senang dan 

nyaman mengikuti penyuluhan pranikah.  

5. Faktor place memiliki hubungan sedang arah positif. Semakin baik 

fasilitas yang diperoleh dan kenyamanan yang didapat oleh klien 

selama proses penyuluhan kesehatan pranikah, maka tingkat kepuasan 

klien akan semakin meningkat 

6.2 Saran  

1. Calon pengantin 

Setiap calon pengantin yang mengikuti penyuluhan kesehatan pranikah 

hendaknnya selalu memperhatikan dan selalu fokus selama proses penyuluhan 

kesehatan pranikah berlangsung. Sehingga informasi yang didapat saat 

penyuluhan kesehatan pranikah dapat diterima dengan baik, dan juga 

memanfaatkan sesi tanya jawab dengan baik, sehingga dapat semakin 

memperjelas dan mempertegas infomasi yang diperoleh. 

2. Petugas kesehatan 

Petugas kesehatan yang melaksanakan penyuluhan pranikah diharapkan 

dapat memberikan infomasi yang detail tentang materi penyuluhan kesehatan 

pranikah kepada setiap calon pengantin dan mengupayakan penyuluhan pranikah 

dimulai tepat waktu sehingga harapan dan tujuan dilakukannya penyuluhan 

kesehatan pranikah dapat terwujud. Selain itu sikap penuh peduli dan perhatian 

kepada klien diharapkan juga terus diberikan oleh tenaga kesehatan agar setiap 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG KIKI AYU KUSUMA



70 

 

 

klien yang datang ke pelayanan kesehatan merasa nyaman dan puas atas 

pelayanan yang diberikan. Dengan kepuasan yang tinggi dari klien, maka 

diharapkan edukasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat dilaksanakan 

dengan baik oleh calon pengantin yang telah mengikuti penyuluhan kesehatan 

pranikah. 

3. Puskesmas 

Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyuluhan 

pranikah. Ruangan yang memadai dengan sarana yang mendukung seperti kursi 

yang cukup, sound system, dan situasi yang kondusif dapat memberikan 

kenyamanan pada calon pengantin. Apabila calon pengantin merasa nyaman 

dengan situasi dan kondisi selama penyuluhan maka informasi yang diberikan 

juga akan lebih mudah diterima. 

4. Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

Memberikan aturan yang jelas mengenai pelaksanaan penyuluhan 

kesehatan pranikah dan juga media yang digunakan. Apabila penyuluhan 

kesehatan pranikah dilaksanakan secara berkelompok hendaknya pemerintah Kota 

Surabaya atau Dinas Kesehatan Kota Surabaya dapat menyediakan fasilitas media 

penyuluhan yang lebih efektif untuk dilaksanakan dengan peserta yang banyak, 

sehingga tujuan dan harapan dilaksanakannya penyuluhan kesehatan pranikah 

dapat terwujud. 

5. Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapakan dapat melakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap efektivitas pelaksanaan penyuluhan kesehatan pranikah. 
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Lampiran 5 
 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 
 
Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Kiki Ayu Kusuma 

NIM  : 131411131070  

Merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya. Saya akan melakukan penelitian untuk skripsi 

saya sebagai syarat untuk lulus S1 Pendidikan Ners dengan judul: “Analisis 

Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Calon Pengantin yang Mengikuti 

Penyuluhan Pranikah di Surabaya.”  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi kepuasan calon pengantin setelah mengikuti penyuluhan pranikah. 

Untuk itu saya mengharapkan kesediaan saudara/saudari untuk menjadi responden 

penelitian saya dengan menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan dengan jujur 

dan sesuai dengan apa yang saudara/saudari rasakan. 

Saya menjamin kerahasiaan identitas dan informasi yang saudara/saudari 

berikan hanya untuk keperluan penelitian. Apabila saudara/saudari berkenan 

menjadi responden, silahkan berikan tandatangan anda pada lembar persetujuan 

yang telah disediakan. Atas kesediaan partisipasi saudara/saudari dalam mengikuti 

penelitian ini saya mengucapkan terimakasih. 

 

 

Surabaya,                2018 

Hormat saya, 

 

 

 

 

 

Kiki Ayu Kusuma 

NIM. 131411131070 
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Lampiran  6 

 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

 

 

Saya sebagai peneliti: 

Nama   : Kiki Ayu Kusuma 

Alamat   : Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo 

Pekerjaan  : Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Nomor kontak  : 085812868846 

Email   : kikiayukusuma07@gmail.com  

Judul penelitian : Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Calon 

Pengantin yang Mengikuti Penyuluhan Pranikah di 

Surabaya 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Menjelaskan faktor yang berhubungan dengan kepuasan calon pengantin dalam 

mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya  

Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kepuasan calon pengantin dalam mengikuti penyuluhan 

pranikah di Surabaya 

2. Menganalisis hubungan faktor product dengan kepuasan calon pengantin 

mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya 

3. Menganalisis hubungan faktor people (petugas kesehatan) dengan kepuasan 

calon pengantin mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya 

4. Menganalisis hubungan faktor process dengan kepuasan calon pengantin 

mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya 

5. Menganalisis hubungan faktor place dengan kepuasan calon pengantin 

mengikuti penyuluhan pranikah di Surabaya 

 

Perlakuan yang Diterapkan pada Subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional, faktor yang mempengaruhi 

kepuasan calon pengantin setelah mengikuti penyuluhan pranikah yang dilakukan 

dengan menggunakan metode pengisian kuisioner. 

 

Waktu dan Tempat Dilakukan Pengisian Kuisioner 

Pengisian kuisioner dilakukan di Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas 

Rangkah Surabaya setelah responden selesai melakukan penyuluhan pranikah. 
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Manfaat Penelitian Bagi Subjek Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam mempersiapkan 

pernikahan. 

 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan responden dalam 

penelitian ini, karena responden hanya diberikan kuisioner yang harus diisi. 

 

Hak untuk Undur Diri 

Keikutsertaan dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak untuk 

mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan konsekuensi yang merugikan 

responden. 

 

Jaminan Kerahasiaan Data 

Semua identitas, data, dan informasi yang diberikan responden akan dijaga 

kerahasiaannya dengan tidak mencantumkan identitas responden secara jelas dan 

pada laporan penelitian nama responden diganti dengan kode. 

 

Adanya Insentif untuk responden 

Karena keikutsertaan subjek bersifat sukarela, tidak ada insentif berupa uang yang 

akan diberikan kepada responden, namun responden akan memperoleh souvenir. 

 

Informasi Tambahan 

Hasil penelitian ini akan diberikan kepada institusi pendidikan dimana peneliti 

sedang belajar yakni di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

 

Demikian penjelasan saya selaku peneliti, dengan adanya penjelasan ini besar 

harapan saya agar saudara/saudari berkenan berpartisipasi dalam penelitian yang 

saya laksanakan. Atas perhatian dan kesediaan saudara/saudari saya ucapkan 

terimakasih. 

 

Surabaya,                2018 

Hormat saya, 

 

 

 

 

 

Kiki Ayu Kusuma 

NIM. 131411131070 
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Lampiran  7 
 
 

INFORMED CONSENT (Persetujuan Menjadi Responden Penelitian) 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : 
Usia   : 
Jenis kelamin  : 
Alamat   : 
Pekerjaan  : 
 
Telah mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 
Calon Pengantin yang Mengikuti Penyuluhan Pranikah di Surabaya.”  

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada responden 
3. Manfaat sebagai responden 
4. Prosedur penelitian 

Oleh karenanya, saya BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA (*coret yang tidak perlu) 
secara sukarela untuk menjadi responden dari penelitian tersebut dengan penuh 
kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan 
paksaan dari pihak manapun 
 
 
 
 
 

Peneliti, 
 
 
 
 
 

Kiki Ayu Kusuma 
NIM. 131411131070 

Surabaya,                2018 
Responden, 

 
 
 
 
 

(                                            ) 
 

 
Saksi, 

 
 
 
 
 

(                                              ) 
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Lampiran 8 
 

KUISIONER  
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN CALON 

PENGANTIN YANG MENGIKUTI PENYULUHAN PRANIKAH DI 
SURABAYA 

 
 
No. Responden (diisi oleh peneliti) : 
Nama responden (inisial)  : 
Usia     : 
Pendidikan terakhir   : 
Pekerjaan     : 
Pernikahan ke-   : 
Tanggal pengisian kuisioner  : 
Petunjuk pengisian kuisioner  : 

1. Berikan tanda centang atau cek (√) pada salah satu pilihan jawaban yang 
telah disediakan sesuai dengan pendapat saudara/saudari  

2. Tanyakan yang kurang jelas pada peneliti apabila terdapat hal yang kurang 
jelas 

3. Keterangan: 
 
SS  = sangat setuju 
S  = setuju 
TS  = tidak setuju 
STS  = sangat tidak setuju 

 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 
Product      

1.  Saya mendapatkan penyuluhan pranikah 
dengan jelas dari petugas kesehatan 

    

2.  Penyuluhan dilakukan oleh petugas yang 
terampil 

    

3.  Saya memahami >75% materi yang 
disampaikan oleh petugas kesehatan 

    

4.  Semua materi yang disampaikan oleh 
petugas kesehatan adalah yang saya 
butuhkan 

    

5.  Masih ada materi yang saya butuhkan dan 
belum tersampaikan oleh petugas 
kesehatan 

    

6.  Program ini sangat bermanfaat bagi saya     
People       

7.  Petugas kesehatan terlihat rapi dalam 
menyampaikan penyuluhan pranikah 

    

8.  Saya merasa nyaman selama proses 
penyuluhan pranikah 
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No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 
9.  Petugas kesehatan ramah dalam pelayanan 

penyuluhan pranikah 
    

10.  Cara penyampaian materi petugas 
kesehatan mudah saya terima 

    

11.  Petugas kesehatan cepat tanggap apabila 
saya mengalami kesulitan dalam 
mengakses penyuluhan pranikah 

    

Process      
12. Waktu pelaksanaan penyuluhan pranikah 

sudah efektif  
    

13. Penyuluhan pranikah dimulai tepat waktu     
14. Prosedur pelayanan penyuluhan pranikah 

tidak berbelit-belit 
    

15. Penyuluhan pranikah tidak menyulitkan 
saya 

    

16. Media penyuluhan kesehatan yang 
digunakan petugas kesehatan sudah 
mendukung pelaksanaan penyuluhan 
pranikah 

    

17. Saya lebih senang apabila penyuluhan 
pranikah dilakukan berkelompok daripada 
individu 

    

Place     
18. Tempat pelayanan untuk penyuluhan 

pranikah mudah saya jangkau 
    

19. Ruangan tempat penyuluhan pranikah tidak 
panas 

    

20. Ruangan tempat penyuluhan pranikah tidak 
berisik 

    

21. Ruangan tempat penyuluhan pranikah 
terang 

    

22. Fasilitas yang disedikan puskesmas di 
dalam maupun di luar ruangan membuat 
saya nyaman 

    

23. Transportasi umum menuju tempat 
penyuluhan pranikah mudah saya dapatkan 
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Keterangan : 

SP  = sangat puas 
P   = puas 
TP  = tidak puas 
STP  = sangat tidak puas 
 
 

No Pernyataan 
Jawaban 

SP P TP STP 
 Dimensi Keandalan/ reliability     

1.  Tenaga kesehatan menjelaskan tentang hal-
hal yang ingin saya dapatkan dari 
penyuluhan pranikah 

    

2.  Tenaga kesehatan menjelaskan tentang 
persiapan penggunaan akseptor KB 

    

3.  Tenaga kesehatan menjelaskan penyakit 
menular seksual  

    

4.  Tenaga kesehatan menjelaskan tentang 
persiapan kehamilan 

    

5.  Tenaga kesehatan dapat menggunakan 
media penyuluhan dengan baik 

    

 Dimensi Ketanggapan/ responsiveness     
6.  Tenaga kesehatan menjelaskan apabila ada 

pertanyaan tentang akseptor KB 
    

7.  Tenaga kesehatan menjelaskan apabila ada 
pertanyaan tentang penyakit menular 
seksual 

    

8.  Tenaga kesehatan menjelaskan apabila ada 
pertanyaan tentang persiapan kehamilan 

    

9.  Tenaga kesehatan menjelaskan apabila 
peserta kurang paham terhadap alur 
penyuluhan 

    

 Dimensi Jaminan/ Assurance     
10.  Tenaga kesehatan dapat menjawab semua 

pertanyaan dengan yakin 
    

11.  Tenaga kesehatan bersikap sopan selama 
penyuluhan 

    

12.  Saya yakin penjelasan tenaga kesehatan 
adalah benar dan harus saya terapkan 
setelah menikah 

    

13.  Saya dapat memahami tentang akseptor 
KB, penyakit menular seksual, dan 
persiapan kehamilan sesuai yang dijelaskan 
tenaga kesehatan 

    

14.  Tenaga kesehatan berkemampuan baik 
dalam memberikan penyuluhan pranikah 
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No Pernyataan 
Jawaban 

SP P TP STP 
 Dimensi Kepedulian/ emphaty     

15.  Tenaga kesehatan menunjukkan sikap 
penuh perhatian selama proses penyuluhan 

    

16.  Tenaga kesehatan bersikap ramah selama 
proses penyuluhan 

    

17.  Cara tenaga kesehatan memberikan 
penyuluhan pranikah dapat menarik 
perhatian saya 

    

18.  Tenaga kesehatan menunjukkan sikap 
penuh perhatian jika saya kesulitan 
mengikuti penyuluhan pranikah 

    

 Dimensi Bukti Langsung/ Tangibles     
19.  Tenaga kesehatan berpenampilan rapi saat 

melakukan penyuluhan pranikah 
    

20.  Saya merasa nyaman saat petugas 
kesehatan memberikan penyuluhan 
pranikah 

    

21.  Ruangan penyuluhan tertata rapi, bersiih 
dan membuat saya nyaman selama 
penyuluhan pranikah 

    

22.  Fasilitas yang disediakan puskemas sudah 
mendukung penyuluhan pranikah 

    

23.  Media penyuluhan pranikah sudah sesuai 
untuk mendukung jalannya kegiatan 
penyuluhan 

    

 

Tuliskan di bawah ini pendapat/ saran anda pada kegiatan penyuluhan 

kesehatan pranikah yang telah anda lakukan ! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………....……

…………………………………………………………………………....…………

……………………………………………………………………....………………

………………………………………………………………....……………………

…………………………………………………………....………………………… 

-------TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASI ANDA----
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