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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Design penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, 

karena dalam penelitian ini variabel yang ada dianalisa secara statistik dan 

hasilnyaditunjukkan dengan angka – angka.Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode deskriptif dengan observasi karena metode ini 

dianggap tepat untukmendapatkan deskripsi kinerja pada perawat yang 

bertugas di ruang rawat inap RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

(Nursalam, 2013). 

B. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

 Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti dan memenuhi 

kriteria inklusi  yang telah ditentukan (Nursalam, 2013). Pada penelitian 

ini, populasi adalah 143 perawat  pelaksana jadwal dinas malam yang 

berada di ruang rawat inap  yang beradadi RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta.  

2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang diharapkan dapat 

mewakili atau refresentatif populasi (Nursalam, 2013).Pada penelitian ini 

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik nonprobability 

Sampling, yaitu total sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah16
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jumlah perawat pelaksana di bangsal Marwah rumah sakit PKU  

MuhammadiyahYogyakarta. 

Adapun kriteria Inklusinya sebagai berikut: 

a. Perawat pelaksana RS PKU Muhammadiyah  Yogyakarta 

b. Bersedia menjadi responden dengan menandatangani informed 

consent. 

c. Perawat pelaksana yang bertugas pada jadwal dinas malam. 

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 

Bangsal Marwah 

2. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2016. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari satu variabel atau variabel 

tunggal  yaitu kinerja adalah variabel terikat dalam penelitian ini, yakni  

kinerja perawat pelaksana jadwal dinas malam pada ruang rawat inap. 
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E. Defenisi Operasional 

Tabel 1 defenisi operasional kinerja perawat 

Variabel Defenisi 

oprasional 

Alat ukur Hasil ukur Skala 

Kinerja 
perawat  

Kinerja perawat 
jadwal dinas 

malam adalah 

persepsi perawat 
mengenai proses 

pemberian asuhan 

keperawatan atau 
keperawatan 

mandiri yang 

dilakukan pada 

jadwal dinas 
malam oleh 

perawat kepada 

pasien terkait 
tugas-tugas dasar 

keperawatan pada 

waktu tersebut. 

Ceklist berisi 
data demografi 

perawat dan 

kegiatan 
perawat 

berdasarkan 

SOP. 
 

1. baik: 
Apabila ≥ 

Median atau 

≥ 5,0% 
0. kurang baik: 

Apabila < 

Median atau 
< 5,0% 

Nominal 

 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu ceklis.ceklis 

merupakan lembaran yang berisi data demografi responden seperti 

namaatau inisial, jenis kelamindan SOP.ceklis yang digunakan merupakan 

standar oprasional prosedur jadwa dinas malam dengan pengukuran data 

yang digunakan yaitu skala gutman, SOP yang digunakan berdasarkan 

tindakan atau layanan keperawatan mandiri atau kolaborasi yang 

dilakukan perawat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan 

tingkat kemampuan perawat dalam pemberian asuhan keperawatan pada 

jadwal dinas malam di ruang rawat inap jika melakukan tindakan sesuai 
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SOP dengan jawaban adalah ‘’Ya’’ maka mendapat skor 1 dan jika 

jawaban “Tidak” maka mendapat skor 0. Hasil merupakan presentase 

untuk menilai prosedur pemberian tindakan asuhan keperawatan untuk 

menilai kinerja perawat. 

G. Uji Validitas Dan Realiabilitas 

Uji ini sebenarnya untuk melihat kelayakan butir-butir pertanyaan dalam 

kuisioner dapat mendefinisikan suatu variabel.Daftar pertanyaan ini pada 

umumnya untuk mendukung suatu kelompok variabel. ceklis merupakan 

Standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit, 

sehingga penelitian ini tidak melakukan uji validitas dan realiabilitas. 

H. Cara Mengumpulkan Data 

Penelitian ini mendapatkan data primer dengan menggunakan ceklist 

untuk memperoleh data-data umum responden.Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan setelah mendapat kelayakan uji etik dan surat 

persetujuan melaksanakan penelitian. Sebelum melakukan penelitian 

peneliti akan mengajukan surat permohonana izin penelitian, penanggung 

jawab managemen keperawatan di rumah sakit, surat tersebut berisikan 

surat permohonan izin meminta informasi data yang dibutuhkan peneliti. 

Metode pengisian ceklist, setelah peneliti melakukan koordinasi dengan 

pembimbing rumah sakit, peneliti diarahkan untuk menemui kepala ruang 

bangsal Marwah Peneliti  menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dan 

cara pengisian ceklist kinerja, peneliti menjelasakan criteria inklusi dan 

eksklusi responden bersama dua orang teman ilmu keperawatan UMY. 
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Perawat yang bersedia menjadi responden harus menandatangani informed 

consent sebelum mengisi lembar data demografi responden. Peneliti akan 

melakukan apersepsi dan menjelaskan beberapa hal terkait poin kinerja 

yang akan diobservasi. 

Ceklist yang akan diisikan berdasar hasil obeservasi terdiri dari 3 lembar 

yang terdiri dari lembar persetujuan sampai tugas-tugas praktek 

keperawatan jadwal dinas malam.Ceklist mulai diisikan oleh peneliti dari 

pukul 09.00 yaitu jadwal operan jaga jadwal dinas malam sampai pukul 

07.00 operan jaga untuk jadwal dinas pagi. 

I. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan data    

Setelah data terkumpul,lalu dilakukan pengelolahan data sebagai 

berikut : 

a. Editing  

Merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian formulir 

atau kuisioner. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan data 

tersebut terisi semua, jelas, relevan, dan konsisten. 

b. Coding 

Merupakan kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi 

angka (memberikan kode), sehingga akan mempermudah dalam 

pengololaan data. 

 

c. Skoring (Penilaian) 
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Pada tahap skoring ini peneliti memberi nilai pada data sesuai 

dengan skor yang telah ditentukan berdasarkan hasil observasi  

yang telah diisi oleh peneliti. 

d. Processing atau entry data 

Yaitu memperoleh data dengan memasukan data dari kuisioner ke 

paket program komputer. 

e. Cleaning 

Pembersihan dan merupakan kegiatan pencgahan kembali apakah 

data yang dimasukan ada kesalahan atau tidak. 

2. Analisa Data  

Teknik yang digunakan pada penelitian iniadalah statistik 

deskriptif.Statistik deskriptif (Nursalam, 2013) adalah statistik yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 

obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana 

adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku umum. Perhitungan data identitas subyek dilakukan dengan 

menggunakan program komputer SPSS 15.0. Bentuk analisi data 

deskriptif yang dipilih peneliti adalah jenis rata hitung (mean) dengan 

rumus sebagai berikut : 

     
 

 
         

Dimana : P = persentase (%) 

     X = jumlah skor responden 

     N = jumlah skor maksimal 
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Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

univariat dengan metode mean atau nilai rata-rata(X=∑
 

 
) yang 

dilakukan pada variabel tunggal dari hasil penelitian dan dianalisis 

untuk mengetahui distribusi dan presentasi variabel penelitian. 

Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan tentang karakteristik 

dari variabel yang diteliti sehingga data dapat menjadi suatu 

informasi yang beragam. 

J. Etika penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti perlu mendapatkan izin atau 

rekomendasi dari institusinya degan mengajukan permohonan izin kepada 

institusi tempat peneliti. Setelah mendapatkan persetujuan barulah 

melakukan penelitian dengan menekankan prinsip etika dalam penelitian 

1. Prinsip manfaat 

a. Bebas dari penderitaan 

Penelitian harus dilakukan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada 

subjek. 

b. Bebas dari eksploitasi 

Partisipasi subjek dalam penelitian,harus dihindarkan dari keadaan 

yang tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa 

partisipasinya dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan 

tidak akan dipergunakan dalam hal-hal yang dapat merugikann subjek 

dalam bentuk apapun. Sebelum responden mengisi lembar persetujuan 

dan kuisioner, peneliti bersama 1 orang teman akan menjelaskan 
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terlebih dahulu tentang unsur kerahasiaan dan keamanan data 

penelitian ini, dengan tidak menuliskan nama responden kedalam 

karya ilmiah yang akan dibukukan.  

c. Risiko (Benefit ratio) 

Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan 

yang akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan.  

2. Prinsip Menghargai HAM 

a. Hak untuk ikut atau tidak menjadi responden (Right to self 

determination) 

Subjek harus diperlakukan secara manusiawi, subjek mempunyai hak 

memutuskan apakah mereka bersedia mnjadi responden atau tidak, 

tanpa adanya sangsi apapun atau akan berakibat pemutusan kerja atau 

sejenisnya. 

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (Right 

to full disclosure) 

Seorang peneliti harus memberikan penjelasan secara rinci serta 

bertanggungjawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada subjek. 

Penjelasan secara rinci tentang penelitian ini akan dijelaskan kepada 

responden sebelum mengisi lembar persetujuan dan kuisioner. 

c. Informed consent  

Subjek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan 

penelitian yang akan dilaksanakan,mempunyai hak untuk menolak dan 

meyetujui menjadi responden. Pada informed consent juga perlu 
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dicantumkan bahwa data yang diperoleh hanya untuk pengembangan 

ilmu. Penjelasan akan dijelaskan oleh peneliti.  

3. Prinsip keadilan  

Hak untuk dijaga kerahasiaannya. 

Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan 

harus dirahasiakan. Untuk itu perlu adanya tanpa nama atau 

(anonymity) dan rahasia (confidentiality). Sebelum responden mengisi 

lembar persetujuan dan dilakukan observasi,peneliti akan menjelaskan 

unsur kerahasiaan dan keamanan dari data penelitian. 

Peneliti menerapkan prinsip-prinsip etik sesuai dengan apa yang telah dijelaskan 

di atas. 


