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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Studi kasus adalah penelitian secara kualitatif terhadap satu atau lebih unit 

kasus dalam satu tempat untuk menyimpan peristiwa sebagai pendekatan dan 

menganalisis peristiwa secara intensif dan menyeluruh (Yona, 2006). Adapun 

secara skema kerangka studi kasus digambarkan sebagai berikut : 

 

 

INPUT     PROSES   OUTPUT 

 

 

 

 

 

 

 

Pada metode penelitian ini dilakukan pada satu variabel atau single case. 

Single case design adalah penelitian studi kasus yang menekankan pada sebuah unit 

kasus tertentu yang unik dan kritis (Yona, 2006). Dalam studi kasus ini penelitian 

mendokumentasi peristiwa mengenai pengalaman perawatan luka pada ibu post 

operasi Sectio Caesarea dengan prinsip moist atau lembab. Penelitian pada studi 

kasus ini dilakukan secara kualitatif. Menurut Poerwandari (2002) penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data bersifat 

deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman 

video dan lain-lain. Penelitian ini perlu menekankan pada pentingnya kedekatan 

dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memahami tentang realitas 

kondisi kehidupan nyata (Creswell,2007). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di rumah ibu post operasi Sectio Caesarea di 

Malang pada tanggal 28 November 2018 jam 13.00 hingga jam 15.00, kemudian 

Pasien dengan 

pengalaman 

perawatan luka moist 

wound care   

Wawancara tentang 

pengalaman 

perawatan luka moist 

wound care  

Hasil pengalaman 

perawatan luka moist 

wound care  



 

18 
 

dilanjutkan dalam ruang perawatan ibu post partum disebuah pelayanan kesehatan 

di Malang pada tanggal 26 Januari 2019 jam 10.00 hingga jam 12.00 dengan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengambilan data berfokus pada ibu post 

operasi Sectio Caesarea dengan pengalaman perawatan luka dengan prinsip Moist 

Wound Care.  

 

3.3 Setting Penelitian (kondisi dan situasi tempat penelitian) 

Kondisi dan situasi tempat penelitian merupakan suasana pada tempat 

persalinan kesehatan dalam merawat luka pasien post operasi Sectio Caesarea. 

Kondisi tersebut dapat digambarkan dengan adanya ruangan, meja tindakan rawat 

luka, dan berbagai peralatan yang telah disiapkan untuk perawatan luka, persalinan 

dan pemeriksaan umum. Serta situasi ruangan yang memungkinkan pasien merasa 

nyaman sesuai kualitas pelayanan pada proses pelayanan. 

 

3.4 Subjek Penelitian / Partisipan 

Subjek penelitian atau informan adalah orang yang mampu memberikan 

informasi latar belakang penelitian tentang pengalaman perawatan luka dengan 

prinsip Moist Wound Care pada ibu post operasi Sectio Caesarea setelah masa 

nifas.   (Rahardjo, 2010). 

Dikarenakan pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian berupa single case design dengan  

teknik sampling yang digunakan adalah sampling purposive yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan atau tujuan tertentu  (Yona, 2006). 

Pertimbangan yang dimaksud yaitu memiliki karakteristik berpengalaman dalam 

perawatan luka Moist Wound Care dengan tujuan untuk menunjang informasi yang 

didapat dari partisipan satu dengan partisipan yang lain dan memiliki keterdekatan 

dengan sesama informan pada proses perawatan luka. Dalam hal ini peneliti 

melibatkan tiga partisipan  untuk menunjang data penelitian yang sesuai 

karakteristik dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Ny. M  sebagai partisipan 1 yang merupakan pasien dengan pengalaman 

 dilakukan perawatan luka menggunakan prinsip Moist Wound Care. 



 

19 
 

2. Tn. Y sebagai partisipan 2 yang merupakan suami Ny. M dan 

 memiliki pengalaman dalam melihat serta menemani proses perawatan luka. 

3. Nn. R sebagai partisipan 3 merupakan bidan Ny. M yang melakukan 

 perawatan luka Sectio Caesarea dengan prinsip Moist Wound Care.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah upaya dalam pendapatkan informasi atau data 

tentang pasien. Data tersebut mencangkup dari biopsikososial dan spiritual pasien, 

data tentang masalah pasien dan faktor yang mempengaruhi kondisi dan 

berhubungan dengan lingkungan dan keluarga pasien (Rengganis, 2014). Teknik 

peneliti melakukan pengumpulan data dalam penyusunan studi kasus yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur. Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan 

permasalah secara lebih terbuka, dapat memberikan pendapat serta ide-idenya 

(Rachmawati, 2007).  

Wawancara ditujukan kepada partisipan yang telah bersedia dilakukan 

wawancara penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Pertanyaan yang telah dibuat oleh 

peneliti dalam pedoman wawancara dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

informasi yang diperlukan saat wawancara sehingga wawancara dapat berjalan 

dengan terbuka namun tetap fokus pada masalah penelitian (Fitrah & Luthfiyah, 

2017).  Dari wawancara tersebut, peneliti berhasil mendapatkan data dan informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitan mengenai studi kasus tentang pengalaman 

perawatan luka post operasi sectio caesarea dengan prinsip moist wound care pada 

pasien setelah masa nifas.  

2. Observasi 

Menurut Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa “melalui observasi, peneliti 

belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut”. Dalam penelitian ini, 
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peneliti menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi 

partisipasi pasif. Menurut Sugiyono (2008), partisipasi pasif berarti “dalam hal ini 

peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut”. Dengan observasi langsung, peneliti melakukan 

pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang 

kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis. Dalam penelitian ini peneliti 

mengamati cara perawatan luka post operasi Sectio Caesarea dengan prinsip moist 

pada pasien setelah masa nifas. 

 

3.6 Metode Uji Keabsahan Data (Uji Triangulasi Sumber) 

Uji keabsahan data yang dimaksud untuk menguji kualitas data atau 

informasi yang diperoleh dalam penelitian, sehingga dapat menghasilkan data 

validasi yang tinggi. Dikarenakan peneliti merupakan instrumen utama, maka uji 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sebagaimana menurut 

Norfriansyah (2012) triangulasi (Triangulation) merupakan alat untuk memeriksa 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembandiing terhadap data tersebut. Pengumpulan data 

yang bersifat validitas dari hasil wawancara dari pasien (P1), suami (P2), dan bidan 

(P3) serta menggabungkan dari data hasil observasi peneliti. Pengumpulan data 

tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang valid serta mendukung dari data 

yang didapatkan dari peneliti.   

 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisa data merupakan pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain yang dilalukan 

mulai dari awal hingga akhir pengumpulan data (Yona, 2006).  

Analisa data penelitian studi kasus keperawatan yang digunakan adalah 

domain analysis, yang dimaksud domain analisa adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, 
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dan dokumentasi dengan cara menganalisa 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 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Hamidi, 2010). 

 

3.8 Etika Penelitian  

Etika penelitian adalah bentuk tanggung jawab normal peneliti dalam 

penelitian keperawatan. Bagian ini menjelaskan masalah etika. Dalam penelitian 

keperawatan seperti informed consent sebelum melakukan penelitian, tanpa nama 

(anonimity) saat melakukan pengukuran, pengumpulan data, dan kerahasiaan 

(confidentiality). Masalah etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang 

sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan 

langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan antara lain: 

1. Persetujuan menjadi responden (Informed consent) 

Tujuan informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan 

penelitian, mengetahui dampaknya. Beberapa informasi yang harus ada dalam 

informed consent tersebut antara lain: partisipasi pasien, tujuan dilakukan tindakan, 

jenis data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur pelaksanaan, potensial masalah 

yang akan terjadi, manfaat, kerahasiaan, informasi yang mudah dihubungi, dan lain-

lain. 

2. Tanpa nama (Anonimity) 

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 dan atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

Masalah ini merupakan etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil 

penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang 

telah dikumpulkan dijamin kerahasiaanya oleh peneliti (Yona, 2006).  

 

 

 


