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BAB III 

METODE STUDI KASUS 

 

3.1 Pendekatan/ Strategi Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

strategi penelitian studi kasus atau disebut dengan CSR (Case Study Research). 

Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara 

menekankan pada suatu aspek atau pembahasan tertentu secara mendalam yang 

biasanya berupa bentuk deskriptif kata atau kalimat yang sudah disusun secara 

terstruktur dan sistematis (Ibrahim, 2015). Kualitas dari penelitian kualitatif 

dapat dilihat dari kemampuan peneliti dalam menggali dan mengambil data 

secara dalam terhadap partisipan, semakin dalam data diperoleh maka semakin 

berkualitas juga hasil dari penelitian tersebut (Bungin dalam Ibrahim, 2015). 

Dan penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus karena peneliti ingin mendeskripsikan pengetahuan keluarga dalam 

merawat anggota keluarga dengan luka kaki diabetes melitus. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dirumah partisipan yaitu di kelurahan 

Lowokwaru kota Malang. Waktu penelitian mulai tanggal 02 Juni 2018, 

Pengambilan data dilakukan tanggal 07 Juli 2018 dengan penyelesaian 

pengambilan data tanggal 09 Juli 2018.  

 

3.3 Setting Penelitian 

3.3.1 Tempat 

Penelitian ini dilakukan dirumah partisipan di kelurahan kota 

Malang. Pasien tinggal bersama suami dan satu anaknya. Pasien 

memiliki 3 orang anak namun sudah berumah tangga semuanya, 

tinggal satu orang yang ikut bersama pasien sekaligus yang merawat
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 pasien terkait penyakit diabetes melitusnya. Rumah pasien masih 

menggunakan lantai ubin, dengan ventilasi rumah yang cukup baik. 

Kebersihan rumah pasien juga sangat di jaga. 

 

3.3.2 Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

literatur berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Selain itu juga ada beberapa peralatan penulisan 

diantaranya yaitu laptop, kertas dan juga printer. Serta variabel yang 

digunakan untuk pengambilan data ada peneliti sediri, keluarga pasien, 

pasien dengan luka kaki diabetes melitus serta perawat home care. Alat 

bantu dokumentasi yaitu recorder smartphone, handphone, pena dan 

kertas. Dan yang terakhir adalah tempat penelitian berupa rumah 

pasien. 

 

3.4 Subjek Penelitian/ Partisipan 

Dikarenakan pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus atau case 

study research, maka teknik sampling penelitian adalah menggunakan 

sampling purposive. Dalam hal ini peneliti melibatkan 3 partisipan untuk 

menunjang data dalam penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Ny. A sebagai partisipan 1 yang merupakan keluarga pasien 

b. Ny. S sebagai partisipan 2 yang merupakan pasien 

c. Tn. B sebagai partisipan 3 yang merupakan perawat home care 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Menurut Subagyo (2011), wawancara merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara 
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mengungkapan pertanyaan-pertanyaan pada para responden atau 

partisipan. Dalam metode wawancara ini, dapat digunakan instrumen 

berupa pedoman wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan 

berupa tanya jawab pada partisipan 1, partispan 2 dan partisipan 3. Peneliti 

sebelumnya telah menyusun beberapa pertanyaan untuk dikembangkan 

demi memperoleh data yang mendalam. Peneliti menggunakan alat 

perekam suara (voice recorder) selama wawancara berlangsung. Pedoman 

wawancara mencakup bagaimana pengetahuan keluarga dalam merawat 

anggota keluarga dengan luka kaki diabetes melitus. Sebagaimana 

pertanyaan (terlampir). 

 

b. Observasi 

Menurut Supriyati (2011), observasi merupakan suatu cara untuk 

mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik 

yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara 

wajar dalam interaksi. Dalam metode observasi ini, instrumen yang dapat 

digunakan adalah lembar observasi, panduan pengamatan (observasi). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi yang berupa foto 

dokumentasi luka kaki pasien diabetes melitus serta saat dilakukan 

perawatan luka oleh perawat home care.  

 

3.6 Metode Uji Keabsahan Data (Uji Triangulasi Sumber) 

Uji keabsahan data dimaksudkan untuk menguji kualitas data atau 

informasi yang diperoleh dalam penelitian, sehingga menghasilkan data 

dengan validasi tinggi. Dikarenakan peneliti merupakan instrumen utama, 

maka uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber. 

Sebagaimana menurut Moleong (2010) triangulasi (triangulation) merupakan 

suatu teknik yang dilakukan untuk memeriksa keabsahan sebuah data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu. Pengumpulan data yang 
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bersifat validitas dari partisipan 1, partisipan 2 dan partisipan 3. Ditambah 

dengan data penunjang dari hasil observasi. Pengumpulan data dilakukan untuk 

mendapatkan sumber data yang sama dan valid serta mendukung dari data yang 

didapat oleh peneliti. 

 

3.7 Metode Analisa Data 

Menurut Moleong (2004), analisa data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. sedangkan menurut Hamidi (2010), 

analisa data merupakan langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam dan 

memilah data untuk tujuan menarik kesimpulan. Analisa data penelitian studi 

kasus keperawatan yang digunakan adalah domain analysis, yang dimaksud 

domain analysis menurut Lapau (2013) adalah memperoleh gambaran umum 

dan menyeluruh dari objek penelitian atau masalah kesehatan dalam rangka 

menjawab fokus atau masalah penelitian. Pertama kali peneliti membaca 

naskah data secara umum dan menyeluruh sehingga diperoleh domain atau 

ranah apa saja yang ada dalam data tersebut. Peneliti belum perlu memahami 

data secara rinci karena hasil analisis ini masih berupa informasi superfisial 

tentang berbagai domain konseptual. Dari hasil pembacaan tersebut akan 

diperoleh hal-hal penting dari kata, frase, bahkan kalimat. Dalam penelitian ini, 

domain analisis bertujuan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum 

dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam fokus penelitian. 

Peneliti akan melakukan wawancara kepada ketiga partisipan dengan 

menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data, 

selanjutnya peneliti akan melakukan transkrip hasil rekaman wawancara serta 

hasil pengamatan dari observasi. Setelah semua data terpenuhi, peneliti 

melakukan identifikasi dari data untuk menentukan beberapa kata kunci, dan 

dapat diperoleh sub tema serta tema dari hasil wawancara dan observasi 

tersebut. Untuk mempermudah dalam melakukan domain analysis, maka 

langkah-langkah tersebut dituliskan dalam kolom. 
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3.8 Etika Penelitian 

Penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan 

manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan (Hidayat, 2009). 

Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Informed Consent 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. 

Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan 

memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan 

informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan 

penelitian, serta mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka 

mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Jika responden tidak 

bersedia, maka peneliti harus menghormati hak pasien. Beberapa informasi 

yang harus ada dalam informed consent tersebut antara lain: partisipan 

pasien, tujuan dilakukannya tindakan, jenis data yang dibutuhkan, 

komitmen, prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan terjadi, 

manfaat, kerahasiaan, informasi yang mudah dihubungi, dan lain-lain. 

b. Anonimity (Tanpa Nama) 

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan 

jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur 

dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil 

penelitian yang akan disajikan. 

c. Confidentiality (Kerahasiaan)  

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya 

oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada 

hasil riset. 

 


