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BAB III 

METODE STUDI KASUS 

3.1 Desain Penelitian  

   Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 

dengan strategi penelitian studi kasus atau disebut dengan CSR (Case Study 

Research). Menurut Polit & Hungler (1995) yang dikutip oleh (Hamid, 

2008) riset kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data dalam 

bentuk naratif, tentang persepsi yang bersifat subjektif. Riset kualitatif 

cenderung menggunakan aspek pengalaman manusia yang dinamik dengan 

pendekatan yang holistik untuk menguraikan pengalaman tersebut. Menurut 

(Putra, 2012) data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 

kalimat, sketsa, dan gambar. Menurut Fraenkel dan Wallen dalam buku 

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan tahun 2012, 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, 

kegiatan, situasi atau material  yang menekankan pada gambaran secara 

rinci atau deskripsi menyeluruh tentang suatu fenomena. Peneliti 

mendeskripsikan fenomena sebenarnya tanpa manipulasi dan peneliti tidak 

menganalisis mengapa dan bagaimana fenomena terjadi. Penelitian 

deskriptif lebih menekankan pada fraktual yang dilakukan secara sistematis 

tanpa adanya kesimpulan dan hipotesis  (Suharsaputra, 2012). 

Menurut (Saryono & Anggraini, 2011) penelitian studi kasus 

adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, 

memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai 

sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, kasus yang 

dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Penelitian ini 

menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

karena peneliti akan mendeskripsikan upaya keluarga dalam pemberian 

terapi ROM (Range of Motion) exercise untuk meningkatkan kemampuan 

rentang gerak pada pasien stroke.  
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dirumah Tn.J tempatnya di Jln. Cerme  RT. 

003 RW. 001 Desa Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang Jawa Timur. 

Dilaksanakan selama bulan Juni-Juli. Peneliti melakukan pengumpulan data, 

wawancara, observasi sebanyak 3 kali pertemuan, masing-masing antara 45-

60 menit. Waktu penelitian fleksibel, disesuaikan dengan kondisi responden. 

  

3.3 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di rumah Tn.J dengan usia 69 tahun 

dengan diagnosa post stroke klien tinggal di perkampungan di Jln. Cerme. 

Wawancara dilakukan di ruang tamu dimana di ruang tamu terdapat TV,  

buku-buku islami, kursi, bantal, dan karpet. Kondisi rumah secara umum 

terlihat bersi dan rapi. Selain itu di halaman rumah terdapat tempat untuk 

terapi Tn.J berupa pegangan bambu yang digunakan sebagai Tn.J untuk 

latihan berjalan. 

Jumlah penghuni di rumah Tn.J ada 4 orang terdiri dari Tn.J, istri, 

anak pertama dan menantu. Semua kebutuhan dalam pemberian terapi ROM 

di lakukan secara bersama oleh anggota keluarga dengan di aplikasikan 

bersama pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh Tn.J. 

 

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, yang menurut (Putra, 2012) merupakan teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive Sampling ini 

sering digunakan dalam penelitian kualitatif  bertujuan untuk mencontoh 

sekelompok orang atau kejadian dengan pengalaman atau karakter yang 

spesifik. 

Pada penelitian kali ini, peneliti mengambil sampel pada 

lingkungan keluarga dimana dalam keluarga tersebut ada penderita post 
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stroke yang bernama Tn.J. Dalam hal ini peneliti melibatkan 3 partisipan 

untuk menunjang data dalam penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a.  Ny. R sebagai partisipan 1 yang merupakan istri dari Tn.J. 

b.  Tn. U sebagai partisipan 2 yang merupakan anak pertama dari Tn.J. 

c. Tn. J sebagai partisipan 3 yang merupakan pasien stroke yang diberikan 

terapi ROM (Range of  Motion).  

Ketiga partisipan diatas dipilih oleh peneliti karena merupakan sumber 

informasi terbaik terkait dengan fenomena yang diteliti. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Menurut (Hidayat, 2009), wawancara merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung responden 

yang diteliti, metode ini memberikan hasil secara langsung. Metode 

dapat dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden secara mendalam. Dalam metode wawancara ini, dapat 

digunakan instrumen berupa pedoman wawancara kemudian daftar 

periksa atau checklist dan pewawancara tidak mengajukan persoalan 

berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan saja tetapi topik 

atau isu-isulah yang menentukan arah pembicaraan. Wawancara yang 

digunakan dalam metode pengumpulan data adalah wawancara semi 

terstruktur karena wawancara semi terstruktur pewawancara menyusun 

pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun dan bukan mendikte selama 

proses wawancara berlangsung. Dengan demikian wawancara semi 

terstruktur berbeda dengan terstruktur yang kaku dan tidak fleksibel. 

Wawancara semi terstruktur paling sering dan tepat jika digunakan 

dalam penelitian kualitatif yang lebih fokus pada masalah dan juga 

peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan mengatur alur serta 

setting wawancara (Sarwo, 2016) 

Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan berupa tanya jawab 

pada partisipan yaitu istri dari Tn.J sebagai P1, anak pertama dari Tn.J 
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sebagai P2, dan Tn.J pasien stroke sebagai P3. Peneliti sebelumnya 

telah menyusun beberapa pertanyaan untuk dikembangkan demi 

memperoleh data yang mendalam. Peneliti menggunakan alat perekam 

suara (voice recorder) selama wawancara berlangsung. Adapun 

pertanyaan utama yang akan diberikan oleh peneliti kepada partisipan 

adalah “Jelaskan gambaran upaya keluarga dalam pemberian terapi 

ROM (Range of Motion) exercise untuk meningkatkan kemampuan 

rentang gerak pada pasien stroke”. Sebagaimana pertanyaan 

(terlampir). 

 

b. Observasi 

Menurut (Hidayat, 2013), observasi merupakan cara 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung 

kepada responden penelitian untuk mencari perubahan atau hal-hal yang 

akan diteliti. Dalam metode observasi ini, instrumen yang dapat 

digunakan adalah lembar observasi, panduan pengamatan (observasi), 

atau lembar checklist. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

lembar observasi yang berisi upaya keluarga dalam pemberian terapi 

ROM (Range of Motion) exercise untuk meningkatkan kemampuan 

rentang gerak pada pasien stroke. Sebagaimana lembar observasi 

(terlampir).   

   Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode 

observasi partisipatif dengan cara wawancara dan observasi pada keluarga 

dalam pemberian terapi ROM terhadap Tn.J. 

3.6    Metode Uji Keabsahan Data (Uji Triangulasi Sumber) 

Uji keabsahan data merupakan bentuk pengujian kualitas data atau 

informasi yang diperoleh dalam penelitian, guna menghasilkan data dengan 

validasi tinggi (Sugiyono, 2015). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

yang dimaksud adalah dengan mengumpulkan dan menggabungkan data 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada 

(Sugiyono, 2015). 
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 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 (Saryono & Anggaraini, M D, 2011) triangulasi 

(triangulation) merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut. Pengumpulan data berupa wawancara 

yaitu istri dari Tn.J sebagai P1, anak pertama dari Tn.J sebagai P2, dan Tn.J 

pasien stroke sebagai P3. 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 (Hamidi, 2010), analisa data merupakan langkah-langkah 

yang ditempuh peneliti dalam dan memilah data untuk tujuan menarik 

kesimpulan.  

 Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara menganalisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipenuhi oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Dahlan, 2009). 

Analisa data penelitian studi kasus keperawatan yang digunakan 

adalah domain analysis, yang dimaksud domain analysis menurut (Lapau, 

2012) 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 perlu memahami data secara rinci karena hasil 
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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.  

 

3.8   Etika Penelitian 

 Menurut (Hidayat, A A, 2013) masalah etika penelitian 

keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, 

mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia, 

maka segi etika penelitian harus diperhatikan. Masalah etika yang harus 

diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Informed Consent (Persetujuan) 

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 
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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. 


