
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1.  Tempat Penelitian 

 Tempat melakukan penelitian ini adalah  pada Rumah Sakit Umum Imelda 

Pekerja Indonesia yang beralamat di Jln. Bilal  No. 24, Kel. P. Barayan Darat I 

Kec. Medan Timur  20239.  

3.1.2.  Waktu Penelitian 

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih enam 

bulan direncanakan pada April-September 2019 ini, dengan tahapan berikut: 

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

No Keterangan 2018 2019 

Oktober- 
Desember 

 

April-Juni 
 

Juli -
September 

1 Pengajuan Judul Skripsi    

2 Pengajuan  & Bimbingan 
Proposal 

    

3 Pengolahan Data  & 
Bimbingan Skripsi 
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3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

3.2.1.  Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Menurut Kuncoro (2013:145) Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur 

dalam skala numerik.  

3.2.2.  Sumber Data Penelitian 

 Adapun sumber data diperoleh penulis dari : 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh  data primer dari hasil 

wawancara dan pengamatan  terhadap bagian-bagian yang berhubungan 

dengan penelitian.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data 

dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. 

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari perusahaan yang 

sudah diolah dan terdokumentasi seperti  sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi dan yang terkait dengan penelitian. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendatangi 

secara langsung subjek yang menjadi sumber data yaitu Rumah Sakit Umum 

Imelda Pekerja Indonesia. Sistem yang digunakan untuk memperoleh data adalah 

sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak-pihak yang berkompeten didalam perusahaan yang menjadi 

objek penelitian. 

Menurut Kuncoro (2013:160) Wawancara diartikan sebagai wawancara 

antar orang, yaitu antar peneliti (pewawancara) dengan responden (yang 

diwawancarai), yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan 

memperoleh informasi yang relevan. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode mencari data melalui dokumen tertulis 

maupun elektronik dari Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia 

untuk  mendukung kelengkapan data yang lain. 

c. Penelitian Kepustakaan  

Yaitu memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari secara 

seksama data dari perpustakaan yang berasal dari buku, makalah yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 
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3.4.Metode Analisis Data 

 Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan  cara 

Metode deskriptif.  Metode deskriptif  merupakan metode penganalisisan data  

yang dimulai dengan mengumpulkan data, dikelompokkan, lalu disusun, dan 

dianalisis dengan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas sehingga memberikan keterangan bagi perumusan masalah yang dihadapi. 
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