
 

BAB III 

METODE 

Desain Penelitian 

 
Jenis penelitian yang digunakan iadalah kuantitatif. Penelitian dilakukan 

di Puskesmas Sidorejo Lor, Kota Salatiga, mulai dari bulan Januari 2022 sampai 

dengan April 2022. Responden penelitian ini yaitu 11 perawat di Puskesmas 

Sidorejo Lor, Kota Salatiga. Responden perawat dalam penelitian ini dipilih 

berdasarkan kriteria berikut ini: 1) Perawat laki-laki dan perempuan yang bekerja di 

Puskesmas Sidorejo Lor, Salatiga; 2) Perawat yang tidak dalam masa cuti kerja; 

3) bersedia berpartisipasi dalam penelitian; 4) Perawat yang dapat dengan 

nyaman dan mampu mendiskusikan situasi atau masalahnya dengan orang lain 

dengan ramah dan obyektif, mampu melepaskan diri dari rutinitas normal dan 

bersemangat menjadi bagian dari penelitian ini; 5) Tidak mengalami cedera fisik, 

ketidaknyamanan fisik, dan tekanan fisik atau emosional sebelum dan selama 

proses pengumpulan data; 6) perawat yang bekerja di garis terdepan dengan 

covid-19. 

 

Instrumen Penelitian 

 
Pengumpul data penelitian ini menggunakan 4 instrumen penelitian, 

yaitu 1) kuisioner demografi data ; 2) Kuisioner Mutu Layanan Perawatan; 3) 

kuisiner motivasi kerja perawat; 4) Kuisioner Pengukur Tingkat Kelelahan 

Kerja Perawat. Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari 

penyebaran kuisioner kepada responden, teknik pengumpulan data yang 

disebarkan kepada responden dengan menyusun daftar pertanyaan. Daftar 

pertanyaan yang sudah disusun akan disebarkan kepada reponden dengan cara 

responden cukup menjawab pertanyaan pada kolom yang sudah tersedia 

menggunakan Skala Likert, yaitu memberi pilihan 5 jawaban alternative 



 

 

 
 

dengan rentang : 1,00 hingga 1,79 = kurang baik, 1,8 hingga 2,59 = tidak baik, 

2,6 hingga 3,39 = cukup baik, 3,40 hingga 4,19 = baik, 4,20 hingga 4,99 = 

sangat baik. Kuesioner terstruktur yang dikutip di atas digunakan dengan 

instruksi, mengisi ruang kosong, mengisi ruang kosong dengan tanda yang 

benar, memberi tanda silang (X) atau tanda centang (√) pada kolom kosong 

yang telah disediakan. 

 

 

Proses Pengumpulan Data 

 
Sebelum pengumpulan data, peneliti meminta izin kepada peserta dan 

memberikan informasi tentang penelitian ini, seperti tentang potensi manfaat 

dan potensi risiko bagi peserta. Waktu kontrak untuk bertemu peserta dan 

tempat pertemuan diatur dalam proses pengumpulan data. Pelaksanaan 

pendataan ini dilakukan dengan persetujuan Komite Etik Universitas Kristen 

Satya Wacana dan Departemen Kesehatan di lokasi penelitian. 

 

 
Proses Analisa Data 

 
Hasil Penelitian ini disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Motivasi 

kerja perawat, mutu layanan, dan tingkat kelelahan kerja perawat disajikan 

dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. 

 

 
Etika Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian yang 

sesuai dengan ketentuan penelitian yang menggunakan manusia sebagai 

subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan kode etik penelitian 

yang berlaku pada komite etik Universitas Kristen Satya Wacana dengan No. 



 

 

 
 

69/KOMISIETIK/EC/7/2022. Dalam melakukan penelitian ini peneliti 

memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: kemanfaatan penelitian dimana 

hasil penelitian merupakan data penting yang berguna untuk pemerintah 

setempat, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Hak atas kebebasan dari bahaya dan 

ketidaknyamanan, dan hak atas perlindungan dari eksploitasi peserta 

dipatuhi. Martabat manusia dipastikan melalui perolehan persetujuan 

partisipan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menggunakan 

informed consent. Peserta bergabung dengan penelitian secara sukarela dan 

diberi tahu tentang hak mereka untuk membatalkan partisipasi kapan saja. Hak 

atas perlakuan yang adil dan hak privasi peserta juga dijamin melalui 

pemeliharaan kerahasiaan data dan anonimitas melalui pengkodean. Data 

tersebut akan dihancurkan 5 tahun setelah pengumpulan data ini. 
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