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BAB III 

METODE STUDI KASUS 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya dan 

bertujuan menungkapkam gejala secara hlistik-konstektual melalui 

pengumpulan data dari latar alami  dengan memanfaatkan diri peneliti 

sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan 

cendertung menggunakan analisis  dengan pendekatan induktif. Pada studi 

kasus ini peneliti menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

(Case Studies) (Eko Sugiarto, 2015). 

Studi kasus menrupakan jenis penelitian kualitatif mendalam tentang 

individu, kelompok, institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan 

studi kasus adalah berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, serta 

memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam  serta utuh dari 

individu, kelompok, atau situasi tertentu. Data studi kasus dipeoleh dengan 

wawancara, observasi, dan mempelajari beberapa dokumen yang terkait 

dengan topic yang diteliti (Eko Sugiarto,2015). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan 

observasi untuk medapatkan gambaran tentang upaya ibu hamil dengan 

penyakit hepatitis. Peneliti menggunakan metode ini dengan alasan peneliti 

memperoleh gambaran menyeluruh upaya ibu hamil dengan penyakit 

hepatitis. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di kecamatan Cemoro Kandang, Kota Malang, kemudian 

waktu penelitian dilaksanakan  pada bulan juli 2018. 

 

3.3 Setting Penelitian 

Penelitian dilakukan dirumah Ny. S di Kecematan Cemoro Kandang. Rumah 

Ny. S di dalam ruang tamu dan ditemani oleh suami Ny. S yaitu Tn. M. 
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3.4 Subjek Penelitian 

Subjek utama dari penelitian ini adalah Ny. S dengan usia 27 tahun 

dengan usia kehamilan 32 minggu yang menjadi partisipan pertama, Ny. S 

merupakan istri dari Tn. M yang merupakan ibu hamil dengan HbsAg 

Reaktif. Ny. S adalah penderita Hepatitis B dengan riwayat penyakit yang 

belum diketahui darimana penyakit hepatitis yang dia dapatkan. Hasil dari 

wawancara orang tua dan suami Ny. S tidak ada riwayat penyakit hepatitis. 

Tabel 3.4.1 Data Subjek Utama Partisipan  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara 

Dalam studi kasus ini peneliti menggunakan teknik wawancara 

dalam pengumpulan data. Wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melaui tatap muka dan Tanya jawab langsung antar 

pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber 

data. Wawancara dalam sampel kecil dapat diterapkan sebagai 

pengumpul data umumnya pada penelitian kualitatif. Wawancara 

terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara 

terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi 

yang ingin di gali dari responden sehingga daftar pertanyaan sudah 

dibuat secara sistematis, adapun wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara bebas yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang berisi pertanyaan (Suryani, 2015).  

Dalam studi kasus ini peneliti menggunakan teknik wawancara 

dalam pengumpulan data dan menggunakan wawancara terstruktur 

yang n artinya peneliti sudah menyiapakan beberapa pertanyaan tentang 

hepatitis pada ibu hamil. Selanjutnya, hasil wawancara tersebut akan 

No. Nama Partisipan Usia Keterangan 

1. Ny. S P1 27 Tahun Pasien 

2. Tn. M P2 29 Tahun Suami 

3 Ny.N P3      30 Tahun Kakak ipar 
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divalidasi. Adapun periraan waktu yang dibutuhkan dalam tiap 

wawancara terhadap patisipan sekitar 40-60 menit yang dilakukan 

sekitar bulan juli 2018. Jika waktu telah mencapai 60 menit akan 

dilanjut pada pertemuan selanjutnya untuk menghindari kejenuhan pada 

partisipan yang akan mempengaruhi wawancara. Adapun tujuan akhir 

dalam proses penelitian adalah mengumpulkan data selengkap mungkin 

dari berbagai sumber informasi untuk mendapatkan gambaran upaya 

apa saja yang dilakukan ibu hamil dengan HbsAg reaktif. 

3.5.2 Observasi 

Observasi adalah satu instrmen pengumpulan data berupa 

pengamatan atau catatan pencatatan secara teliti dan sistematis 

mengenai gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti (Firdaus, 2018). 

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di puskesmas Gribig Kota 

Malang dan mencatat fenomena yang terjadi yaitu ibu hamil dengan 

HbaAg reaktif. 

 

3.6 Metode Uji Keabsahan Data 

Metode uji keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi 

sumber, yaitu teknik untuk menguji kualitas, kapabilitas atau kekuatan dari 

data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung terhadap 

responden, yang mana peneliti bertindak sebagai instrument pengambil data. 

Teknik triangulasi digunakan untuk mendapatkan data yang valid, dengan 

membandingkan antara hasil wawancara dengan kondisi objek penelitian 

dilapangan. 

Sumber informasi diperoleh dari keluarga dan pasien. Dalam proses ni 

peneliti mengumpulkan data dan hasil observasi pada Ny. S sebagai objek 

utama, ditambah hasil wawancara pada Ny. S. setelah wawancara, peneliti 

mencoba memvalidasi hasil wawancara dengan data informasi yang telah ada 

sebelumnya dan dengan kondisi Ny.S. 
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3.7 Metode Analisa Data 

Analisa data merupakan proses dalam mencari data yang telah 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan data dari sumber lain. 

Kemudian disusun secara sisitematis sehingga mudah dipahami yang 

setelahnya dapat di publikasikan ke khalayak luas. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan domain analysis. Analisis 

domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum 

dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. 

Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang 

sebelumnya belum pernah diketahui (Hengki, 2018). 

 

3.8 Etika Penelitian 

Pelaksanaan penelitian, peneliti perlu membawa rekomendasi dari 

institusi untuk pihak lain dengan cara mengajukan permohonan izin kepada 

responden atau lembaga tempat penelitian yang dituju oleh peneliti. Setelah 

mendapat persetujuan, barulah peneliti dapat melakukan penelitian dengan 

menekankan masalah etika yang meliputi: 

3.8.1 Informed Consent 

Lembar persetujuan atau informed consent ini diberikan kepada 

responden dan keluarga responden yang akan diteliti dan sudah 

menemukan kriteria. Lembar informed consent diberikan kepada 

esponden yang berisikan informasi studi penelitian dan menjelaskan 

tentang maksud dan tujuan penelitian serta dampaknya, sehingga 

responden dapat memutuskanapakah akan terlibat atau tidak dalm 

penelitian. Jika subjek bersedia maka responden harus menandatangani 

lembar persetujuan dan apabila tidak bersedia maka peneliti tidak akan 

memaksa dan tetap menghormati hak-hak subjek. 

3.8.2 Anonimity 

Anonymity adalah konsep penting yang berhubugan dengan 

perlindungan peserta dalam riset. Masalah etika keperawatan 

merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan 

subjek dalam penelitian dengan cara tidak memberikan atau 
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mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur hanya dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan atau hasil penelitian yang 

akan disajikan. 

3.8.3 Confidentialy 

Kerahasiaan adalah memperhatikan bahwa peneliti akan menjaga 

semua catatan secara tertutup dan hanya orang-orang yang terlibat 

dalam penelitian yang dapat menggunakannya, yang merupakan etika 

dlama memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi 

maupun masalah lainnya. Seperti penjelasan diata maka peneliti dapat 

menyimpulkan Etical Clearance sangat diperlukan dalam penyusunan 

study kasus, contohny seperti terkait dengan budaya setempat, bisa saja 

kita jika melakukan wawncara atau melibatkan seseorang sebagai 

subjek penelitian, kita memerlukan persetujuan keluarga dan suku 

setempat. Itulah perlunya kita sebagai tenaga medis bersikap etis, tidak 

kemanfaatan dari sisi kita, tetapi manfaat respond an juga menjadi 

tujuan utama. Jadi, etical clearance adalah bentuk tanggung jawab 

moral peneliti (Hidayat 2007). 

 


