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 BAB III 

METODE STUDI KASUS 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus.  Metode penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi 

yang alamiah atau secara natural, yang memandang realitas sebagai sesuatu 

yang holistik/utuh dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang memusatkan pada deskriptif data yang berupa 

kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan 

perilaku yang diamati Analisa data yang dilakukan bersifat induktif 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti dilapangan dan 

kemudian menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2015). Studi kasus adalah 

salah satu cara metode penelitian kualitatif dengan mendalami suatu kasus 

yang datanya diperoleh dari pihak yang bersangkutan atau dengan melakukan 

pengumpulan beraneka sumber informasi namun terbatas dalam kasus yang 

akan diteliti (Ahmadi, 2014). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di rumah P1 yang merupakan penderita asam urat 

kurang lebih 2 tahun yang tinggal di wilayah desa Dadaprejo kecamatan 

junrejo, kota Batu. Kemudian waktu penelitian dengan P1 dilakukan pada 

tanggal 30 juni 2019 dengan waktu kurang lebih 1 jam. Sedangkan dengan P2 

dilakukan pada 01 juli 2019 dengan waktu kurang lebih 45 menit. 
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3.3 Setting Penelitian  

Penelitian dilakukan dirumah P1 di desa dadaprejo kecamatan junrejo kota 

batu. Kondisi pasien terlihat sehat bugar saat di lakukan wawancara, saat di 

observasi pemeriksaan kadar asam urat pada tanggal 30 juni terdapat hasil 

5,3mg/dl. P1 juga menunjukkan cara mengelolah minuman herbal yang di 

konsumsi saat malam untuk mengendalikan tingginya kadar asam urat dalam 

darah. Pada saat dilakukan wawancara pada salah satu partisipan, agar 

didapatkan data yang valid dari hasil wawancara dan wawancara juga dilakukan 

pada waktu yang berbeda. Dalam proses wawancara yang dilakukan, hasil 

wawancara direkam menggunakan perekam suara. Dalam proses wawancara 

partisipan tidak melihat daftar pertanyaan, daftar pertanyaan hanya dapat dilihat 

oleh peneliti.  

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah konsep peneliti dalam penelitian kualitatif 

untuk memilih responden yang dapat memberikan informasi yang adekuat 

mengenai pengelaman-pengalaman sesuai dengan topik yang akan di angkat 

oleh peneliti. 

Subjek utama dari penelitian ini adalah P1 berumur 63 tahun yang 

merupakan pasrtisipan pertama yang menderita asam urat. Kemudian, 

partisipan kedua P2 berumur 22 tahun yang merupakan cucu dari P1. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada tiga, diantaranya 

adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triagulasi/gabungan. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi untuk 

mendapatkan gambaran tentang respon yang berupa tentang sikap, kelakuan, 
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perilaku, tindakan dan interaksi. Peneliti mencoba menggali respon yang muncul 

pada partisipan dalam upaya menurunkan kadar asam urat. 

Peneliti memilih menggunakan metode ini dengan harapan agar peneliti 

dapat memperoleh gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang upaya 

pasien dalam menurunkan kadar asam urat, sehingga data bisa dikumpulkan 

berupa hasil dari wawancara dan observasi cara pasien dalam mengatasi kadar 

asam uratnya. 

3.5.1 Wawancara 

Dalam study kasus ini, peneliti menggunakan teknik wawancara 

mendalam tentang upaya pasien dalam menurunkan kadar asam urat. Dalam 

wawancara, peneliti tidak hanya sekedar mengajukan pertanyaan, tetapi juga 

mendapatkan pengalaman hidup orang lain yang diperoleh dengan indepth 

interview. Peneliti menggunakan teknik wawancara yang bersifat terstruktur 

(structured interview), yaitu teknik pengumpulan data , bila peneliti atau 

pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

diperoleh. Karena dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan 

ketika wawancara terlaksana tidak menutup kemungkinan pertanyaan yang 

mendalam akan membuat garis besar permasalahan yang ditemukan  pada 

saat dilakukan wawancara. 

Pertanyaan utama pada penelitian ini akan ditanyakan kepada 

partisipan yang terdiri dari sebanyak 2 orang partisipan. Seluruh partisipan 

yang diwawancarai akan diberi pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang telah 

dibuat, yang tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan yang lebih 

mendalam dalam proses wawancara tersebut. Selanjutnya, hasil wawancara 

akan divalidasi. Adapun perkiraan waktu yang dibutuhkan saat wawancara 

sekitar 30-45 menit selama proses wawancara. Dalam proses wawancara 

tersebut, penelitian akan merekam wawancara dengan dengan alat perekam 

voice recorder. Adapun tujuan akhir dalam proses penelitian adalah 

mengumpulkan data selengkapnya mungkin dari berbagai sumber untuk 
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mendapat gambaran secara utuh mengenani upaya pasien dalam menurunkan 

kadar asam urat. 

3.5.2 Observasi  

Dalam study kasus ini penelitian juga menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, jenis teknik observasi yang digunakan 

adalah observasi partisipasif, yaitu dalam pengumpulan data penelitian ikut 

melihat apa yang dilakukan oleh responden. 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu melihat bagaimana 

kondisi dari pasien saat ini, apa saja usaha yang dilakukan pasien selama 

mengatasi asam uratnya saat diobservasi. Penelitian juga melakukan 

pengecekan kadar asam urat pada tanggal 30 juni 2019 dan di dapatkan hasil 

kadar asam urat dalam darah pasien yaitu 5,3mg/dl. Partisipan juga 

menunjukkan cara mengelola minuman herbal yang dipercaya dapat 

mengendalikan kadar asam uratnya. Sehingga didapatkan data yang 

berhubungan dengan hasil wawancara. 

 

3.6 Metode Uji Keabsahan Data 

Metode keabsahan data yang digunakan adalah metode triagulasi 

sumber, yaitu suatu teknik untuk menguji kualitas, kapasitas atau kekuatan dari 

data yang didapatkan melalui berbagai sumber. Triagulasi dalam bukunya, 

Sugiyono (2015) merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada.  

Menurut (Saryono & Anggraeni, 2011), dibutuhkan beberapa cara 

menentukan keabsahan data, yaitu: 

1. Kreadibilitas (creadibily) 

Kreadibilitas merupakan kriteria untuk memenuhi nilai kebenarandari fdata 

dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat 
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dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai 

informan. 

2. Transfeberabilitas(transfeberability) 

Kriteria ini digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian yang 

dilakukan dalam konteks(setting) tertentu dapat ditransfer ke subyek lain 

yang memiliki tipologi yang sama. 

3. Dependabiliti(dependability) 

Dependabiliti mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan 

data, membentuk, dan dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat 

interprestasi untuk menarik kesimpulan.kriteria dapat digunakan untuk 

menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, apakah 

membuat kesalahan dalam pengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, 

pengumpulan data, dan penginterpestasinya. 

4. Konfirmability (confirmability) 

Konfirmability merupakan kriteria untuk menilai mutu tidaknya hasil 

penelitian. Apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana 

hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan 

dalam laporan atau hasil wawancara. 

 

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 sistematis sehingga mudah dipahami yang setlahnya 

dapat dipublikasikan ke khalayak luas. 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa domain. 

Analisa domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan 

menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. 

Selanjutnya peneliti akan mendengarkan dan membuat transkip hasil rekaman 

wawancara. Setelah semua data terpenuhi, peneliti melakukan identifikasi dari 

data untuk menentukan beberapa kata kunci dan dapat diperoleh sub tema dan 

tema hasil wawancara dan observasi tersebut. 
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3.8 Etika Penelitian 

Ethical clearence adalah suatu instrumen yang digunakan untuk 

menjelaskan status kesesuaian dan memperoleh perlakuan dalam berbagai 

bidang, khususnya dalam dunia penelitian. Masalah etika penelitian merupakan 

masalah yang sangat penting, bagian ini menjelaskan masalah etika dalam 

penelitian keperawatan seperti informed consert sebelum melakukan 

penelitian, anominity (tanpa nama), dan confidentianly (kerahasiaan) (Alimul 

& Hidayat, 2011). 

Etika penelitian yang menjadi pedoman ketika peneliti terjun ke 

lapangan, atau secara langsung berinteraksi dengan partisipan sebagai sumber 

data atau informan.secara umum, terdapat empat prinsip utama dalam etik 

penelitian keperawatan. 

 

3.8.1 Menghormati Harkat dan Martabat Manusia (respect for human dignity) 

Dalam menjalankan proses penelitian, peneliti harus tetap 

menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia atau 

individu sebagai partisipan. Partisipan berhak mendapatkan informasi yang 

terbuka tentang pelaksanaan penelitian meliputi tujuan dan manfaat 

penelitian, prosedur penelitian. Prinsip ini tertuang dalam pelaksanaan 

informed consent yaitu persetujuan untuk partisipan sebagai subjek penelitian 

setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dan terbuka dari peneliti 

tentang keseluruhan pelaksanaan penelitian. 

 

3.8.2 Menghormati Privasi Dan Kerahasiaan Subjek (respect for privasy and 

confidentially) 

Manusia sebagai subjek penelitian memiliki privasi dan hak asasi 

untuk mendapatkan kerahasiaan informasi. Prinsip ini dapat diterapkan 

dengan cara meniadakan identitas seperti nama dan alamat subjek kemudia 

diganti dengan kode tertentu. 
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3.8.3 Menghormati Keadilan Dan Insklusivitas (respect for justice inclusiveness) 

Prinsip keterbukaan dalam penelitian mengandung makna bahwa 

penelitian dilakukan secara jujur, tepat, cermat, hati-hati dan dilakukan secara 

professional. Sedangkan prinsip keadilan mengandung makna bahwa 

penelitian memberikan keuntungan dan beban secara merata sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan subjek. 

 

3.8.4 Memperhitungkan Manfaat Bagi Subjek Penelitian 

Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap penelitian yang 

dilakukan, peneliti harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi subjek penelitian dan populasi dimana hasil penelitian akan diterapkan 

(beneficience). 


