
BAB III

METODE STUDI KASUS

3.1 Desain Penelitian

Strategi  atau  pendekatan  penelitian  yang  dipakai  adalah  penelitian

kualitatif  dengan  strategi  penelitian  case  study  research.  Metode  peneletian

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis atau

teori.  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. Data hasil penelitian ini berupa

fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti  (Sugiyono, 2010).

Pendekatan yang dilakukan dengan cara studi kasus. Studi kasus adalah salah satu

cara dari metode penelitian kualitatif yang mendalami suatu kasus tertentu dengan

melakukan  pengumpulan  beraneka  sumber  informasi   (Creswell,  2009).  Studi

kasus  adalah  penelitian  yang  dilakukan  pada  obyek  tertentu  dalam  konteks

kehidupan nyata, bersifat spesifik. Peneliti ingin mengetahui apa saja faktor-faktor

yang melatarbelakangi pre eklampsia berulang pada ibu hamil.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian  dilakukan  di  rumah  Ny.  R  Kecamatan  Pakis,  Kota  Malang.

Waktu penelitian dilakukan mulai Bulan Oktober 2018 sampai Bulan Juli 2019.

Bulan  Oktober  yang  dilakukan  yaitu  pengajuan  judul  proposal,  yang  dilanjut

dengan konsultasi  tentang laporan sampai  Bulan Juli.  Proses pengambilan data

diambil  Bulan  Juni  dan  Juli  tahun  2019,  mulai  tanggal  28  Juni  2019  sampai

dengan 04 Juli 2019.
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3.3 Setting Penelitian (kondisi dan situasi tempat penelitian)

Penelitian  pada  partisipan  pertama  dilakukan  di  tempat  kerja  Ny. R di

daerah Randuagung Singosari. Wawancara dilakukan di ruang tunggu sebelah pos

satpam  dengan  suasana  tenang  dan  sedikit  ada  suara  motor.  Penelitian  hari

selanjutnya  dan  pada  pastisipan  kedua  di  rumah  Ny.  R  di  Kecamatan  Pakis.

Wawancara dilakukan di ruang tamu dengan suasana sedikit ramai, ada suara anak

kecil,  suara adzan berkumandang,  suara pesawat  terbang yang lewat dan suara

orang menggunakan palu. Penelitian partisipan ketiga dilakukan di rumah orang

tua pasien (ibu pasien) yang sudah pindah di daerah Soekarno Hatta. Wawancara

dilakukan dengan suasana sedikit ramai karena banyak suara sepeda motor yang

berlalu  lalang.  Proses wawancara dilakukan dengan merekam hasil  wawancara

menggunakan  perekam suara  hp  dan antar  partisipan  tidak  boleh  berada  pada

ruangan  yang  sama,  agar  pada  data  yang  didapat  valid.  Proses  wawancara

partisipan tidak melihat  daftar pertanyaan,  daftar pertanyaan hanya bisa dilihat

oleh  peneliti.  Ketiga  tempat  yang  dilakukan  untuk  wawancara  tidak  pernah

dilakukan penelitian studi kasus oleh peneliti sebelumnya.

3.4 Subjek Penelitian/Partisipan

Pendekatan penilitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif  engan  strategi  penelitian  case  study  research (CSR)  maka  teknik

sampling penelitian adalah menggunakan pendekatan purposive sampling. Teknik

pendekatan purposive sampling adalah pengambilan sampel yang didasarkan pada

pertimbangan  peneliti.  Biasanya  peneliti  sudah  melakukan  studi  pendahuluan,

sehingga  telah  diketahui  karakteristik  populasi  yang  akan  diteliti.  Teknik  ini

sangat cocok terutama guna mengetahui besarnya sampel dalam ukuran minimal

suatu penelitian (Putra, 2012).

Subjek penelitian dalam peniliti ini adalah adalah Ny. R berumur 33 tahun

yang menjadi partisipan pertama. Ny. R bekerja dibagian administrasi PT. Green

Mountains Natural Foods Singosari. Ny. R ini merupakan pasien yang mengalami

pre  eklampsia  secara  berulang  saat  kehamilan.  Partisipan  kedua  adalah  Tn.  C
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berumur  33  tahun yang  merupakan  suami  dari  Ny. R dan  tinggal  satu  rumah

dengan Ny. R. Tn. C bekerja dibagian teknisi salah satu pabrik di daerah Pandaan.

Partisipan ketiga adalah Ny. S yang merupakan ibu kandung Ny. R. Ny. S yang

membantu semua keperluan Ny. R ketika hamil, tetapi tidak tinggal satu rumah

karena sudah Ny. S sudah pindah.

Tabel 3.4 Subjek Penelitian/Partisipan

No Nama Usia Status Tingkat
Pendidikan

Bidang
Pekerjaan

Peran

1 Ny. R 33 Tahun Menikah S1 Administrasi Pasien

2 Tn. C 33 Tahun Menikah D3 Teknisi Suami
Pasien

3 Ny. S 58 Tahun Menikah SMP Ibu rumah
tangga

Ibu
Pasien

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mendapatkan data yang dapat

digunakan  sebagai  informasi  tentang  klien.  Metode  pengumpulan  data  ada  5,

diantaranya adalah wawancara,  observasi,  dokumentasi,  focus group discussion

dan  metode  tes  bila  diperlukan   (Sugiyono,  2015).  Penelitian  kualitatif  dalam

mengumpulan data dilakukan natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data

primer  dan  teknik  pengumpulan  data  lebih  banyak  pada  observasi  berperan

(participant  observation),  wawancara  mendalam  (in  depth  interview)  dan

dokumentasi.  Berdasarkan  teori  tersebut,  dalam  penelitian  ini  peneliti

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan

metode  ini  supaya  peneliti  memperoleh  gambaran  yang  mendalam  dan

menyeluruh tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pre eklampsia berulang

pada  ibu.  Sehingga  data  bisa  dikumpulkan  berupa  kata-kata  dari  naskah

wawancara dan hasil dokumentasi.

a. Wawancara
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Study kasus ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam

tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pre eklampsia berulang pada ibu.

Peneliti menggunakan teknik wawancara yang bersifat semi structure, yaitu

teknik wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman

wawancara  yang  disusun  secara  sistematis.  Pedoman  wawancara  hanya

digunakan sebagai garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, dan dapat

berkembang saat  proses  wawancara.  Tujuan  semi structure interview  yaitu

untuk  menemukan  permasalahan  secara  lebih  terbuka,  dimana  pihak yang

diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya  (Sugiyono, 2013).

Pertanyaan  utama  pada  penelitian  ini  akan  ditanyakan  kepada

partisipan  yang  terdiri  dari  pasien  (PI),  suami  (P2)  dan  ibu  pasien  (P3).

Seluruh  partisipan  akan  diwawancarai  berdasarkan  pertanyaan  yang  telah

dibuat, yang tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan yang lebih

mendalam dalam proses wawancara tersebut,  dengan pertanyaan utamanya

yaitu  (1) Menurut  ibu/bapak apa yang menyebabkan tekanan darah Ny. R

naik saat hamil ? dan pertanyaan penunjangnya yaitu (1) Apakah sebelumnya

Ny. R mengalami pre eklampsia pada kehamilan sebelunya ? (2) Apakah ada

riwayat keluarga yang mengalami pre eklampsia ?.

Hasil wawancara selanjutnya akan divalidasi. Waktu yang dibutuhkan

dalam tiap wawancara terhadap partisipan 1 jam yang akan dilakukan sekitar

Bulan Juni 2019. Dalam proses wawancara tersebut, peneliti akan merekam

wawancara  tersebut  dengan  alat  perekam hp. Adapun  tujuan  akhir  dalam

proses  penelitian  adalah  mengumpulkan  data  selengkap  mungkin  dari

berbagai  sumber  untuk  mendapat  infromasi  faktor-faktor  yang

melatarbelakangi terjadinya pre eklampsia berulang pada ibu hamil.

b. Dokumentasi

Metode  dalam  studi  kasus  ini  peneliti  menggunakan  teknik

dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung

kepada partisipan. Metode dokumentasi adalah jenis pengumpulan data yang

meneliti  berbagai  macam  dokumen  yang  berguna  untuk  bahan  analisis.
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Pengumpulan data dokumen tentang kondisi pasien atau riwayat perawatan

sebelumnya yakni dengan melihat buku riwayat pengobatan pasien ataupun

buku  KMS  untuk  melihat  riwayat  pemeriksaan  dan  pengobatan  yang

dilakukan oleh pasien, hasil  pemeriksaan penunjang yang dilakukan pasien

seperti  laborat  dan  pemeriksaan  radiologi,  mengecek  obat-obat  yang

dikonsumsi  pasien  dan  melihat  riwayat  obstetri  pasien  pada  kehamilan

pertama sampai kehamilan yang ketiga.

3.6 Metode Uji Keabsahan Data (uji triangulasi sumber)

Metode uji keabsahahan data yang digunakan adalah metode triangulasi

sumber, yaitu suatu teknik untuk menguji kualitas dan kekuatan dari data yang

didapat  melalui  beberapa  sumber.  Triangulasi  diartikan  sebagai  teknik

pengumpulan data yang menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan

data dan sumber data yang telah ada  (Sugiyono, 2015).

Proses triangulasi data dalam studi kasus ini menggunakan 3 partisipan,

diperoleh  dari  pasien,  suami  dan  ibu  pasien  yang  merawat  dan  mngurusi

keperluan pasien. Dalam proses ini peneliti mengumpulan data dan hasil observası

terhadap Ny. R (P1). Setelah subjek utama, ditambah hasil wawancara kepada Tn.

C (P2) dan Ny. S (P3). Setelah data terkumpul, peneliti mencoba membandingkan

data-data yang diperoleh dari ketiga pihak yang di wawancarai untuk mengetahui

kebenaran dari yang di ucapkan oleh Ny. R dan untuk memvalidasi data-data yang

didapatkan.

3.7 Metode Analisis Data (Domain analisis)

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  setelahnya  dapat

dipublikasi  ke  khalayak  luas.  Analisia  data  dalam penelitian  ini  menggunakan

teknik domain analisis. Domain analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran
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yang umum dan menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam focus penelitian

(Sugiyono,  2010).  Setelah  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  seluruh

partisipan dengan pengumpulan data, selanjutnya peneliti akan mendengarkan dan

membuat  transkrip  hasil  rekaman  wawancara.  Setelah  semua  data  terpenuhi,

peneliti melakukan identifikasi dari data untuk menentukan beberapa kata kunci

yang  dapat  diperoleh  sub tema  dan  tema  dari  hasil  wawancara  dan observasi

tersebut. Untuk mempermudah dalam melakukan analisa domain maka langkah-

langkah tersebut dituliskan dalam bentuk tabel. 

3.8 Etika Penelitian  (Informed Consent  (persetujuan  menjadi  responden),

Anonimity (tanpa nama), Kerahasiaan (Confidentiality)).

Ethical  Clearence adalah  suatu  instrumen  yang  digunakan  untuk

menjelaskan status kesesuaian dan memperoleh perlakuan dalam berbagai bidang,

khususnya dalam dunia penelitian. Bagian ini menjelaskan masalah etika dalam

penelitian keperawatan seperti Informed consent sebelum melakukan penelitian,

Anominity (Inisial dalam nama) dan confidentiality (kerahasiaan).

3.8.1 Informed Consent

Sebełum melakukan penelitian, peneliti memberikan surat ijin permohonan

penelitian terhadap keluarga Ny. R selaku keluarga yang akan dijadikan sebagai

partisipan  dalam penelitian.  Peneliti  menjelaskan tujuan dari  pengambilan  data

terhadap studi kasus ini.  Tujuan  informed consent adalah agar subyek mengerti

maksud dan tujuan penelitian serta mengetahui dampaknya. Beberapa informasi

yang  harus  ada  dalam  informed consent tersebut  antara  lain  bersedianya  klien

dalam menjadi partisipan, tujuan dilakukan penelitian, jenis data yang dibutuhkan,

komitmen dari partisipan,  prosedur pelaksanan penelitian,  potensi masalah atau

hambatan  yang  akan  terjadi,  manfaat  penelitian  bagi  peneliti,  partisipan  dan

khalayak  luas,  kerahasiaan,  informasi  untuk partisipan  yang  mudah dihubungi,

dan lain-lain. 
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3.8.2 Anomunity

Anonymity adalah konsep penting yang berhubungan dengan perlindungan

peserta  dalam  riset.  Masalah  etika  keperawatan  merupakan  masalah  yang

memberikan  jaminan  dalam  penggunaan  subjek  dalam  penelitian  dengan  cara

tidak  memberikan atau  mencantumkan nama responden pada lembar  alat  ukur

hanya dan hanya menuliskan huruf depan pada lembar pengumpulan atau hasil

penelitian yang akan disajikan.

3.8.3 Confidentialy

Kerahasiaan adalah memperhatikan bahwa peneliti  akan menjaga semua

catatan secara tertutup dan hanya orang-orang yang terlibat dalam penelitian yang

dapat  menggunakannya,  yang  merupakan  etika  dalam  memberikan  jaminan

kerahasiaan  hasil  penelitian,  baik  informasi  maupun  masalah  lainnya.  Seperti

penjelasan  diatas  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan  Etical  Clearance  sangat

diperlukan  dalam  penyusunan  studi  kasus,  contohnya  seperti  terkait  dengan

budaya  sctempat,  bisa  saja  kita  jika  melakukan  wawancara  atau  melibatkan

seseorang sebagai subjek penelitian,  kita memerlukan persetujuan keluarga dan

suku  setempat.  Itulah  perlunya  kita  sebagai  tenaga  medis  bersikap  etis,  tidak

manfatkan dari sisi kita, tetapi manfaat responden juga menjadi tujuan utama dan

sebagai bentuk tanggung jawab moral peneliti.
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