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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ketiga ini peneliti akan menjelaskan metode yang akan digunakan 

untuk menjawab tujuan penelitian bedasarkan masalah yang telah ditetapkan antara 

lain: desain penelitiaan, tempat penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, metode 

pengumpulan data, metode uji keabsahan data, metode analisi data, etika penelitian. 

 

3.1 Desain Penelitian  

 

Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan 

menggunakan strategy Case Study Research. Penelitian kualitatif merupakan 

metode penelitian yang berlandasan filsafat postpositivime dan digunakan 

untuk meneliti objek yang alamiah dan peneliti sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukana secara triangulasi (gabungan), analisi data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna 

dari pada generalisasi (Sugiyono, 2018). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di wilayah, Singosari Kabupaten Malang. 

Tempatnya pada kediaman keluarga Ny. N diruang tamu beliau di desa 

Banjararum, kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan waktu penelitan ini  

dilakukan dua kali dikarenakan kerterbatas waktu, partisipan 1 dan partispan ke 

2 dilakukan wawancara pada hari senin tanggal 1 juli 2019 dan dilanjut pada 

hari selasa 2 juli  2019 dilakukan wawancara pada partisipan ke 3. 
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3.3 Setting Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di rumah Ny. N usia 34 tahun di Jl.Segaran 

dimana keluarga yang menjadi objek penelitian ini tinggal dan yang akan 

menjadi  objek penelitian pada Karya Tulis Ilmiah ini adalah Tn. R Usia 37 

tahun sebagai partisipan kedua. Ny. N seorang ibu rumah tangga dan telah 

menderita gastritis kronis sejak bulan Agustus 2017 yang lalu.  

Penelitian ini dilakukan di ruang tamu Ny. N yang berukuran sekita 4x5 

meter dimana terdapat 2 kursi, 1 meja, 2 jendela 1 pintu dan tikar dilantai ruang 

tamu beliau yang dibuat duduk dalam proses wawancara. Ketiga partisipan 

diwawancarai ditempat yang sama diruang tamu. Suasana rumah beliau tenang 

jauh dari suara – suara motor yang lewat karena rumah beliau berada di 

perdesaan yang berada di Jl.Segaran, kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. 

 

3.4 Subjek Penelitian  

 

Dikarenakan pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus atau case 

study reseach, maka teknik sampling penelitian ini adalah menggunakan 

sampling purposive, yang merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Purposive Sampling ini digunakan dalam penelitian 

kualitatif bertujuan untuk mencontoh sekelompok orang atau kejadian dengan 

pengalaman atau karakter yang spesifik (Putra, 2012). 

Pada penelitian kali ini, penelitian mengambil sampel pada lingkungan 

keluarga dimana dalam keluarga tersebut ada penderita gastritis kronik yang 

bernama Ny. N. dalam hal in peneliti melibatkan 3 partisipan untuk menunjang 

data dalam penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Ny. N sebagai partisipan 1 yang meruppakan pasien gastritis kronik 
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b. Tn. R sebagai partisipan 2 yang merupakan suami Ny. N. 

c. Sdra. F sebagai partispan 3 yang merupakan anak pertama Ny. N  

Ketiga partisipan diatas dipilih oleh peneliti karena merupakan sumber 

infomasi terbaik terkait dengan fenomena yang diteliti. 

Tabel 3.4 Subjek Peneliti 

No NAMA Partisipan USIA KETERANGAN 

1 Ny. N P1 34 Tahun Istri 

2 Tn. R P2 37 Tahun Suami 

3 Sdra. R P3 16 Tahun Anak 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data demi kepentingan tertentu. Metode ini menunjuk suatu 

cara tertentu sehingga dapat diperhatikan penggunaannya melalui, wawancara 

yang dilakukan ke setiap partisipan. 

Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data pada karya tulis ilmiah 

ini adalah teknik wawancara. Wawancara adalah teknik membicarakan dengan 

orang lain atau partisipan demi tujuan mengumpulkan data keterangan tentang 

kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta mengenali informasi yang 

tepat pada beliau. 

Peneliti melakukan wawancara pada Ny. N yang menderita penyakit 

gastritis kronik sejak 3 tahun yang lalu. Beliau akan di wawancarai bedasarkan 

pertanyaan yang telah diabuat, yang tidak menutup kemungkinan akan muncul 

pertanyaan yang lebih mendalam dalam proses wawancara tersebut. 

Selanjutnya, hasil wawancara tersebut akan di validasi. Wawancara pertama 

dilakukan pada tanggal 1 juli kepada Ny.N dalam wawancara pertama ini Ny.N 
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ditanya beberpa pertanyaan terkait pola makannya dari hasi wawancara yang 

didapatkan waktu sekitar 10 menit, kemudian dilanjut mewawancarai suami 

Ny.N yaitu Tn.R. beliau diwawancari dengan pertanyaan yang sama dengan 

pertanyaan Ny.N guna menvalidasi pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada 

Ny.N, setelah selesai mewawancari Tn.R peneliti berpamitan pulang dikarekan 

keterbatasan waktu, karena waktu sudah menjelang malam dan peneliti besok 

akan melanjutkan pada pertermuan selanjutnya untuk mewawancari partisipan 

ke tiga yaitu anak dari Ny.N, yaitu Sdra.F. Sdra.F diwawancarai dengan 

pertanyaan yang sama dengan pertanyaan Ny.N dan Tn.R guna menvalidasi 

jawaban Ny.N agar dapat dipastikan jawabannya, Sdra.F di wawancarai sekitar 

10 menit. 

 

3.6 Metode Uji Keabsahan Data 

 

Metode ini uji keabsahan data yang digunakan adalah metode 

triangulasi sumber, yaitu suatu teknik untuk menguji kualitas dan kekuatan data 

dari yang di dapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dalam pengujian 

kualitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber (Sugiyono, 2018). 

Dari hasil wawancara pengumpulan data yang didapatkan di sesuaikan dengan 

sumber yang sesuai. 

Sumber informasi diperoleh dari pasien dan keluarga pasien. Jika sudah 

data terkumpul, peneliti mencoba membandingkan data – data yang di dapat 

dari partisipan ke tiga pihak yang diwawancarai untuk mengetahui kebenaran 

dari yang di ucapkan oleh pasien dan untuk menvalidasi data – data yang 

didapatkan.  
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3.7 Metode Analisa Data 

 

Analis data adalah proses mengumpulkan dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data 

dilakukan dengan menjabarkan data ke dalam unit-unit, menyusun kedalam 

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

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain, menurut Bogdan (1982) 

yang dikutip oleh (Sugiyono, 2018). 

Metode Analisa terdapat 4 jalur analisis domain analisis, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penilitian kesimpulan. Reduksi data merupakan proses 

pemelihaan, pemutusan perhatian pada penyerderhanaan, dan membuang yang 

tidak perlu selama proses pengambilan data. Proses ini berlangsung secara terus 

menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data sebagai berikut : 

1. Meringkas data 

2. Mengkode 

3. Menelesuri tema 

 

3.8 Etika penelitian  

 

Menurut Notoatmodjo, (2010) masalah etik penelitian keperawatan 

sangat penting karena ini berhubungan langsung dengan manusia, sehingga 

perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut : 

a. Informed Consent  

Informed consent merupakan lembar persetujuan yang akan diteliti agar 

subjek mengerti maksud dan tujuan penelitiaan. Bila partisipan tidak 

bersedia maka penelitian harus menghormati hak – hak partisipan. 
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b. Tanpa Nama (Anonimity) 

Untuk menjaga kerahasiana partisipan, peneliti tidak mencantumkan nama 

partisipan dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data. 

c. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Semua informasi yang telah dikumpulkan di jamin kerahasiannya oleh 

peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan kepada pihak 

yang terkait dengan peneliti. 


