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BAB III 

METODE STUDI KASUS 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan macam atau jenis penelitian tertentu 

yang dipilih untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penelitian 

yang telah ditetapkan (Saepudin & Malik, 2011). Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi 

interpretive, suatu pengalaman seseorang individu terhadap obyek 

berdasarkan isi peristiwa dan berbagai makna peristiwa yang dialami secara 

nyata dalam hidup seseorang serta untuk mengeksplorasi pengalaman hidup 

seseorang yang didapatkan dari suatu pendapat atau persepsi seseorang 

terhadap obyek/orang lain (Imalia, 2005 & Stanford, 2013).  

Penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara terbuka, 

observasi untuk memahami sikap, perilaku individu secara mendalam dan 

dokumentasi sebagai bukti langsung yang dapat dipercaya. Peneliti akan 

mencoba menggali pengalaman keluarga dalam pemenuhan kebutuhan 

perawatan diri pada anggota keluarga dengan isolasi sosial. 

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 

karena peneliti akan memperoleh data yang bersifat apa adanya dalam 

kondisi tertentu yang hasilnya lebih memaknai pengalaman hidup 

partisipan, sehingga data bisa dikumpulkan berupa kata-kata dari naskah 

wawancara mendalam, observasi serta dilakuakn perekaman dengan 

Handphone. 

 

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di rumah Tn. B yang letaknya di 

Bantur, Kab. Malang. Peneliti memilih daerah tersebut dengan alasan di 

daerah tersebut terdapat partisipan yang sesuai dengan judul yang di ambil 

peneliti. Penelitian dilakukan pada tanggal 26 juli 2018. 
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3.3 Setting Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Malang dimana 

keluarga tinggal tepatnya di Sumberbening Kecamatan Bantur. Rumah Tn. 

B terbuat dari batu bata, dengan lantai anti kedap air, kondisi ruang tamu 

dengan pencahayaan yang baik, kondisi rumah aman dan nyaman jauh dari 

jalan raya dan populasi. Jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu 

rumah ada 4 orang, yaitu Tn. B Partisipan 1 sebagai ayah kandung dari 

klien, Tn. A sebagai adik kandung pasien, Ny.T sebagai adik ipar dari klien. 

 

3.4 Subjek Penelitian/Partisipan 

Dalam penelitian studi kasus peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut  (Sugiono, 2017), purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selain itu purposive 

sampling dilakukan dengan cara mengambil data pada partisipan dengan 

mempertimbangkan alasan keterbatasan waktu dan tenaga sehingga tidak 

mengambil data yang jauh. 

Adapun yang menjadi subjek utama dari penelitian ini adalah Tn. B 

berumur 82 tahun yang menjadi partisipan pertama, Tn.B merupakan ayah 

dari Ny. K penderita isolasi sosial, Tn. B memiliki peran utama dalam 

perawatan diri dirumah. Partisipan  kedua adalah Tn. A yang merupakan 

Anak terakhir dari Tn. B. Sedangkan partisipan ketiga Ny. T adalah 

menantu dari Tn. B sekaligus istri dari Tn. A yang tinggal satu rumah 

dengan klien.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mendapatkan data yang 

dapat digunakan sebagai informasi tentang klien. Data yang dibutuhkan 

tersebut mencakup data tentang biopsikososial dan spiritual dari klien, data 

yang berhubungan dengan masalah yang dialami keluarga dalam perawatan 

klien. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan data dari seseorang yang akan dijadikan penelitian. Sehingga 
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teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan wawancara, observasi  serta dokumentasi partisipan 

penelitian (Sugiyono 2015, Sastroasmoro 2014). 

Data penelitian ini diperoleh dari beberapa hasil wawancara, 

observasi, serta dokumentasi subjek penelitian. Hal pertama yang dilakukan 

oleh peneliti adalah membina hubungan saling percaya (BHSP) dengan 

partisipan penelitian. Apabila hubungan tersebut dilakukan dengan saling 

percaya maka proses wawancara akan berjalan dengan baik dan lancar serta 

tidak akan mendapat kesulitan bagi peneliti. Sehingga, partisipan akan lebih 

nyaman menyampaikan apa yang dialami serta mampu mengungkap 

kenyataan yang sebenarnya. 

Dalam menyusun studi kasus, teknik yang digunakan penulis dalam 

mengumpulkan data meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi 

subjek penelitian. 

 

3.5.1 Wawancara  

Menurut Moleong (2012) wawancara merupakan percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan partisipan (Interviewer) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu secara langsung dan apa 

adanya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada partisipan 

pertama (Tn. B) sebagai ayah kandung dari klien, partisipan kedua adik 

kandung klien (Tn. A) dan partisipan ketiga adik ipar dari klien (Ny. T). 

Masing-masing partisipan akan menerima pertanyaan dari peneliti dan P2 

dan P3 akan memvalidasi jawaban dari P1. Adapun tujuan dari prose 

penelitian adalah untuk mengumpulkan data selengkapnya dari berbagai 

sumber untuk mendapatkan bagaiaman pengalaman keluarga dalam 

pemenuhan kebutuhan perawatan diri kepada klien dengan gangguan jiwa 

isolasi sosial, metode ini memberikan hasil secara langsung dari responden 

tersebut. 
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3.5.2 Observasi 

Observasi  adalah metode pengamatan yang jelas, rinci, lengkap dan 

sadar tentang perilaku individu dengan memperhatikan secara langsung 

terhadap fenomena yang akan diteliti. (Marshall dalam Sugiono, 2015). 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui respon nonverbal yang 

ditunjukkan oleh setiap orang. Hasil dari observasi tersebut menunjukkan 

bahwa subjek yang sedang diamati tidak terganggu. Karena tidak 

mengetahui apabila dijadikan objek pengamatan. Observasi dilakukan oleh 

peneliti dengan cara pengamatan dan perubahan mengenai adanya 

perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut dapat terlihat saat dilakukan 

wawancara kepada klien. Contonya setiap melekukan wawancara terlihat 

adanya perubahan nonverbal seperti tersenyum, menunduk, dan menunjuk. 

 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu atau 

yang sudah dilakukan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, video, gambar 

ataupun rekapan suara dari seseorang yang diteliti. Penelitian ini melakukan 

dokumentasi dengan cara merekam suara dan mengambil gambar dari 

masing-masing partisipan (Sugiono, 2015). Dokumentasi bertujuan untuk 

sebagai bukti telah dilakukannya wawancara kepada klien dan sebagai 

penjamin keutuhan dan keotontikan  informasi yang dimuat. 

 

3.6 Metode Uji Keabsahan Data 

Metode uji keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi 

sumber, yaitu menggali informasi dari tiga sumber berbeda untuk 

mendapatkan validasi data yang akurat. Triangulasi dapat diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Sumber informasi yang 

di dapat dari keluarga dan pasien (Sugiono, 2011). 

Dalam proses ini peneliti mengumpulkan data hasil wawancara dan 

hasil observasi terhadap Tn. B  (P1) sebagai subjek utama, di tambah hasil 

wawancara kepada Tn. A (P2) dan Ny. T (P3). Setelah data terkumpul, 
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peneliti mencoba membandingkan data-data yang diperoleh dari ketiga 

pihak yang diwawancarai untuk membandingkan data-data yang didapatkan. 

 

3.7 Metode Analisa Data 

Analisa data merupakan upaya untuk memberikan justifikasi pada data 

yang telah dikumpulkan dengan melakukan perbandingan data subjektif dan 

objektif yang didapatkan dalam berbagai sumber dengan berdasarkan 

standar nilai normal, untuk diketahui kemungkinan tambahan atau 

pengkajian ulang tentang data yang ada 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis domai yang pada 

hakikatnya adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran yan bersifat 

umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam fokus 

penelitian. Caranya adalah dengan membaca naskah data secara umum dan 

menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang didalam 

data tersebut. Pada tahap ini peneliti belum perlu membaca dan memahami 

data secara rinci dan detail, karena targetnya hanya untuk memperoleh 

domai atau ranah. Hasil analisi ini masih berupa pengetahuan tingkat 

permukaan tentang bebagai domain konseptual. Dari hasil pembacaan itu 

diperoleh hal-hal penting dari kata, frase atau bahkan kalimat untuk dibuat 

catatan. 

Dengan analisis domain, hasil yang diperoleh merupakan kumpulan 

jenis domain atau kategori konseptual beserta simbol yang dirangkumnya. 

Teknik analisis ini sangat relevan untuk dipakai dalam studi yang bersifat 

eksporatif artinya, analisis hasil studi hanya ditargetkan untuk memperoleh 

gambaran seutuhnya dari subjek penelitian, tanpa harus rinci unsur-

unsurnya secara detail (Lestari dalam Rizema 2012). 

 

3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh didalam 

lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian (Transkip) atau laporan 

terperinci. 
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3.7.2 Penyajian Data (Data Diplay) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan. 

Hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Tetapi yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

teks yang bersifat naratif (Narasi). 

 

3.7.3 Conclusion Drawing/Verification 

Data yang sudah diperoleh , kemudian dikategorikan, dicari tema dan 

polanya kemudian ditarik kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

 

3.8 Etika Penelitian  

Peneliti yang bekerjasama dengan orang lain harus selalu ingat bahwa 

subjek mereka adalah seseorang yang nyata yang memiliki kebutuhan dan  

keinginan sendiri, bukan hanya selembar kertas. Kode etik penelitian yang 

bersubjek seseorang bertujuan untuk perlindungan martabat dan 

keselamatan subyek serta kelayakan penelitian yang melibatkan penelitian 

sebagai subyek. Penelitian menggunakan etika penelitian sebagai berikut:  

 

3.8.1 informed consent (persetujuan menjadi responden):  

perlindungan hak-hak subyek untuk mengambil keputusan sendiri 

yang dijamin oleh formulir persetujuan. Penelitian ini bahwa subyek harus 

benar sadar sepenuhnya terhadap studi  kasus dan setuju untuk berpartisipasi 

didalamnya. Kebutuhan akan bentuk persetujuan seperti itu mungkin 

tampak dengan sendirinya, tetapi sudah banyak studi kasus yang dilakukan 

tanpa persetujuan partisipannya.  

 

3.8.2 Anonimity (tanpa nama) 

Identitas subyek yang ikut studi kasus jangan diperlihatkan dan jangan 

disebutkan pada saat dipembahasan atau publikasi hasil penelitian, termasuk 

foto subjek. Jika identitas subjek mungkin tersebutkan selama penelitian, 
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peneliti harus mendapatkan persetujuan subyek untuk mendapatkan 

informasi yang didapat dari subyek tersebut. 

 

3.8.3 Confidentiality (Kerahasiaan) 

Masalah ini merupakan etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi yang didapatkan maupun 

masalah-masalah lainnya yang diungkapkan oleh partisipan. Semua 

informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. 


