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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Karakteristik Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor 

menjelaskan bahwa pendekatan ini mampu menghasilkan data-data yang 

berupa tulisan, lisan dan perilaku obyek yang diteliti. Pendekatan ini 

menekankan pada pemaknaan, pendefinisian terhadap situasi dan mengenai 

realita sosial yang terjadi ataupun ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, maksudnya adalah data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan 

pada angka, tetapi lebih pada proses. 

 Dalam hubungannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan 

mencari dan menelaah masalah-masalah apa yang selama ini telah dilakukan 

khususnya dalam menghadapi pasien wanita/laki-laki yang mengalami 

skizofrenia yang ada disana. Sehingga materi serta data yang dijelaskan oleh 

narasumber bisa dijadikan bahan pertimbangan dan referensi dalam 

menentukan hasil penelitian. 

3.2 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 11 Januari 2016  tepatnya 

berlokasi di Rumah Sakit Khusus Hayunanto Medical Center Malang. 

3.3 Kriteria dan Penetapan Subjek Penelitian 

Penentuan sampel penelitian yaitu dengan menggunakan teknik 

purposive sampling karena teknik pengambilan sampel sumber data dengan 
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menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut, misalnya 

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, 

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek/situasi social yang diteliti (Sugiyono,2007:218-219). 

Dalam kaitannya disini, peneliti pengambil sample dari beberapa 

perawat di Rumah Sakit Khusus Hayunanto Medical Center Malang yang 

dianggap kredibel dan berpengalaman, khususnya dalam menjalin proses 

komunikasi kepada pasien gangguan jiwa skizofrenia setiap harinya, karena 

dengan menggali data dari mereka, diharapkan peneliti akan mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Selain itu peneliti juga akan mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan dan peneliti juga akan menggali data dari bidang 

medik dan bidang keperawatan.  

Adapun subyek yang akan diambil peneliti adalah perawat dari 

Rumah Sakit Khusus Hayunanto Medical Center Malang. yang memenuhi 

spesifikasi sebagai berikut : 

1. Perawat Rumah Sakit Khusus Hayunanto Medical Center Malang yang 

bekerja selama minimal 2 tahun. 

2. Faham atau mengerti tentang komunikasi terapeutik 

3. Perawat bersedia untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan 

oleh peneliti. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dalam hal ini akan menggunakan pengumpulan data dengan 

jenis teknik triangulasi data, yaitu peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda beda untuk mendapat data dari sumber 

yang sama, yaitu: 
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1. Pengamatan (observation) 

Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi terus terang atau 

tersamar, karena peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian. jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal 

sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti 

juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk 

menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang 

merahasiakan. Dalam kaitannya disini peneliti akan langsung datang ke 

Rumah Sakit Khusus Hayunanto Medical Center Malang dan 

melakukan pengamatan tentang sikap perawat terhadap pasien 

skizofrenia halusinasi, cara perawat memberikan terapi supaya pasien  

cepat sembuh. 

2. Wawancara(interview) 

Wawancara yang dipakai menggunakan wawancara tidak berstruktur 

(unstructured interview). Wawancara tidak berstruktur adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 

2008:233-234). 

Wawancara ini akan dilakukan peneliti dengan subjek yang berkaitan 

didalamnya, dalam hal ini adalah beberapa perawat dan pasien di 

Rumah Sakit Khusus Hayunanto Medical Center Malang yang 
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melakukan proses komunikasi terapeutik sebagai pendekatan perawat 

terhadap pasien skizofrenia. 

3. Dokumenter  

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari 

seseorang. Sedangkan peneliti akan menggunakan dokumen yang 

berbentuk gambar, seperti foto kegiatan dalam proses wawancara antara 

peneliti dan informan, kemudian foto-foto kegiatan komunikasi 

terapeutik sebagai pendekatan perawat terhadap pasien Skizofrenia di 

Rumah Sakit Khusus Hayunanto Medical Center Malang. 

3.5 Analisis Data 

Menurut Bogdan, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat  di infomasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan 

sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (dalam Sugiyono, 2008:244). 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi teknik pengumpulan 

data. Trianggulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai 

pengecekan data dari beberapa sumber, beberapa cara, dan berbagai waktu. 
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Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, 

observasi, dan studi dokumen. (Sugiyono,2008:273-274). 

Sehingga trianggulasi teknik pengumpulan data ini dimaksudkan 

untuk menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data pada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang  

diperoleh dengan wawancara di cek dengan observasi dan dokumentasi. Bila 

dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data 

yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang 

dianggap benar. 

 


