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BAB IV 

 METODE PENELITIAN  

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian  

  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif,  

dengan pendekatan  yaitu salah satu jenis kegiatan penelitian yang 

spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan 

jelas mulai awal sehingga pembuatan desain penelitian, baik 

tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, 

sampel data, sumber data, maupun metodeloginya.  

Oleh karena itu, pemahaman akan kesimpulan dari 

penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama 

dalam pengumpulan data untuk menjelaskan hubungan kepuasan 

kerja dengan motivasi pada pada pegawai Non PNS di RSUD H. 

Andi Sulthan Daeng Radja   

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian   

1. Lokasi penelitian   

Lokasi dalam penelitian ini adalah di RSUD H. Andi Sulthan 

Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.  

2. Waktu penelitian  

Rentang waktu dalam melakukan penelitian ini adalah pada bulan  

Maret-April 2020  
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C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian adalah seluruh Non PNS bagian 

keperawatan di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten  

Bulukumba yang berjumlah sebesar 64 orang  

2. Sampel  

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode 

purposive sampling dimana suatu tekhnik pengambilan sampel 

non-random karena objek dan subjek yang di pilih didasarkan 

pada pertimbangan tertentu. Jadi sampel dalam penelitian ini 

adalah 55 responden dikarenakan 9 orang lainnya terjangkit 

virus covid-19.  

D. Sumber Data  

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek 

penelitian dengan menggunakan redoms wawancara kuesioner 

yang diberikan kepada responden.  

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang        

menyangkut obyek penelitian (eksternal).  
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E. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan data  

a. Editing  

Proes editing di lakukan setelah data terkumpul dan di lakukan 

dengan memeriksa kelengkapan data yang ada, memeriksa 

kesinambungan data dan keseragaman data.  

b. Coding  

Proses ekoding dilakukan untuk memudahkan dalam 

pengelolahan data, semua jawaban data perlu di sederhanakan 

yaitu dengan simbl-simbol tertentu untuk setiap jawaban 

(pengkodean).  

c. Entry Data  

Data selanjutnya di input kedalam lembar kerja program SPSS, 

untuk masing-masing lembar variabel. Urutan input data 

berdasarkan nomor subyek dalam formulir  

pengumpulan data.  

d. Cleaning Data  

Cleaning di lakukan pada semua lembar kerja untuk 

membersihkan kesalahan yang mungkin terjadi selam proses 

input data. Proses ini dilakukan melalui analisis frekuensi pada 

semua variabel. Data missing di bersihkan dengan menginput 

data yang benat 
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2. Analisis Data   

a. Analisis Univariat  

Analisis Univariat adalah analisa yang dilakukan terhadap 

tiap variabel dari hasil penelitian. Analisa ini digunakan untuk 

mendeskripsikan variabel penelitian yang disajikan dalam 

distribusi frekuensi dalam bentuk presentase dari tiap variabel  

b. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat dengan 

menggunakan uji chi-square. salah satu analisis yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas yang 

berjumlah lebih dari satu terhadap variabel terikat. Untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan yang bermakna secara 

statistik dengan derajat kemaknaan α = 0,05 (5%) 

F. Teknik Pengumpulan Data  

       Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara:  

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada 

RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba 

untuk mendapatkan data-data yang akurat yang di perlukan 

dalam penelitian ini. 

2. Kuesioner, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan 

menyebarkan selembaran pertanyaan atau angket-angket yang 
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di berikan kepada responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. 

3. Interview, yaitu melakukan wawancara dan perbincangan 

secara langsung mengenai penelitian ini  

4. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen baik 

dokumen tertulis maupun gambar. Dokumentasi ini diterapkan 

untuk mengungkap data yang di butuhkan yang ada pada 

RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba. 

G. Langkah-langkah Penelitian  

 Alur peneitian Hubungan Kepuasan kerja dengan motivasi kerja pada 

pegawai Non PNS di RSUD H.Andi Daeng Radja Kabupaten  

Bulukumba tahun 2020. Dapat di lihat  sebagai berikut:  

1. Pengambilan data awal  

2. Populasi (seluruh pegawai Non PNS di RSUD H. Andi  

Sulthan Daeng Radja)  

3. Pengisian kuesioner  

4. Pengumpulan dan pengolahan data  

5. Penyajian data  

6. Interpertasi hasil dan pembahasan  

7. Penyajian hasil dan penelitian  

 


