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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan case 

study. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi atau jawaban yang mendalam tentang perasaan dan 

pendapat seseorang, untuk mendapatkan hal-hal yang tersirat tentang perilaku, 

kepercayaan dan motivasi individu. Penelitian dilakukan pada obyek yang 

alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh 

peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek 

tersebut. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari kedalaman sebuah 

fenomena dan menemukan serangkaian variabel secara induktif, dapat 

menggunakan teknik in-depth interview atau wawancara mendalam. Fokus 

penelitian pada penelitian kualitatif tidak hanya dibatasi pada variabel-variabel 

yang telah ditentukan, akan tetapi perlu dipandang secara keseluruhan mengenai 

situasi sosialnya. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian 

yang ingin diketahui “apa yang terjadi” didalamnya. Situasi sosial yang dapat 

diteliti meliputi 3 aspek yaitu tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas (acticity). 

Sehingga dalam penelitian ini perlu diperhatikan dari ketiga aspek tersebut akan 

pengaruhnya terhadap kejadian phlebitis (Polit & Becks, 2012; Sugiyono, 2017). 
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Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah case study. Case 

study adalah pendekatan penelitian yang bersifat eksploratif, yaitu data yang 

dikumpulkan dipelajari secara keseluruhan, utuh dan terintegrasi. Informasi yang 

dieksplorasi harus bersifat holistik dan komprehensif sehingga tidak ada data 

yang tersisa. Data yang komprehensif dapat diperoleh dengan cara peneliti tidak 

hanya menggali informasi hanya dari partisipan utama atau dari satu sudut 

pandang saja, melainkan dari berbagai sudut pandang seperti orang-orang 

disekitar subjek penelitian, catatan-catatan harian atau dokumen-dokumen 

penting lainnya (Rahardjo, 2017).  

Berdasarkan pembahasan diatas sehingga ditetapkan bahwa penelitian 

ini bertujuan untuk menggali informasi dan jawaban yang mendalam tentang 

pendapat para perawat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian 

phlebitis pada pasien di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. Peneliti memilih 

metode ini dengan alasan pendekatan case study karena memungkinkan peneliti 

untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan dari data yang terkumpul 

dapat membantu untuk lebih memperjelas kasus ini.   
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3.2. Partisipan dan Teknik Sampling 

3.2.1. Partisipan 

Terdapat beberapa pendekatan dalam penentuan partisipan. 

Dalam penelitian kualitatif penentuan partisipan tidak didasarkan 

dengan perhitungan statistik. Jumlah partisipan didasarkan pada 

kebutuhan informasi yang diinginkan peneliti dengan prinsip saturasi 

atau redundancy data. Apabila informasi yang diperoleh telah jenuh atau 

menemukan pola yang terulang berkali-kali sehingga tidak lagi 

ditemukan informasi yang baru, maka penelitian akan dihentikan 

(Sugiyono, 2017; Polit & Beck, 2012). 

Partisipan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria 

inklusi yaitu : (1) Bekerja di RSI Aisyiyah Malang; (2) Sudah pernah 

menangani kasus phlebitis. Jumlah partisipan yang didapatkan sebanyak 

8 partisipan. Seluruh partisipan ditentukan oleh Kepala Bagian 

Keperawatan RSI Aisyiyah Malang sesuai dengan kriteria yang sudah 

dijelaskan sebelumnya oleh peneliti.. 

 

3.2.2. Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling.  Purposive 

Sampling adalah teknik yang digunakan dalam penentuan sampel 

penelitian dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan teknik ini 

dilakukan dengan cara memilih partisipan yang sesuai atau memenuhi 

kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat dipastikan 

data yang diperoleh akan sesuai dengan konteks penelitian. Purposive 

sampling sangat cocok untuk dilakukan pada penelitian kualitatif atau 



28 
 

 
 

pada penelitian-penelitian yang tidak memerlukan generalisasi 

(Sugiyono, 2017; Priambhodo, 2015). Sesuai dengan penjelasan 

tersebut, peneliti memilih partisipan berdasarkan kriteria inklusi yang 

sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai 

dengan baik.  

 

3.3. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa ruang rawat inap di RSI Aisyiyah 

Malang, yaitu terdiri dari ruang Husein (Anak), Hasan (Perinatologi), Ustman 

(Dewasa) dan Umar (Kemoterapi). 

 

3.4. Waktu penelitian 

Penelitian ini dimulai saat peneliti melakukan studi pendahuluan pada 

bulan Desember 2018 dan berakhir setelah pengambilan data dilakukan pada 

bulan Mei 2019. 

 

3.5. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah human 

instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti memposisikan diri seolah-olah 

menjadi bagian dari fenomena yang diamati. Konsep yang digunakan yaitu 

epoche/bracketing, yaitu saat menggali data peneliti mengabaikan segala asumsi 

pribadi terkait fenomena yang diteliti, mengesampingkan pengetahuan dan 

pemahaman pribadinya, serta berusaha sepenuhnya memposisikan diri dan 

memandang segala sesuatu dari perspektif partisipan (Creswell, 1998; Sugiyono, 

2017).  



29 
 

 
 

Instrumen lain atau alat-alat wawancara yang diperlukan antara lain buku 

catatan (mencatat poin-poin penting dalam wawancara), dan tape recorder (untuk 

merekam semua percakapan). 

 

3.6. Prosedur Pengambilan Data 

3.6.1. Administratif 

a. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti 

mengajukan surat permohonan ijin studi pendahuluan dari 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang.  

b. Selanjutnya peneliti memberikan surat ijin studi pendahuluan 

tersebut beserta proposal awal ke Tata Usaha RSI Aisyiyah 

Malang. 

c. Setelah ijin untuk studi pendahuluan diberikan, peneliti 

melakukan studi pendahuluan dan mendapatkan data terkait 

dengan kejadian phlebitis di RSI Aisyiyah Malang. 

d. Data tersebut dicantumkan dilatarbelakang proposal penelitian 

saat seminar proposal. 

e. Setelah peneliti melakukan seminar proposal dan melakukan 

pengambilan data, peneliti diminta untuk menyerahkan Ethical 

Clearance (EC) sehingga peneliti membuat EC tersebut di Tim 

Etik Kampus 2 UMM. 

f. Setelah EC terbit, peneliti menyerahkan berkas berupa EC, 

proposal penelitian serta surat ijin penelitian yang sebelumnya 

telah dibuat di TU FIKES UMM. Berkas tersebut diserahkan ke 

TU RSI Aisyiyah Malang. 
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g. Peneliti diberikan surat ijin penelitian dari dari RSI dengan 

ditandatangani oleh direktur, kemudian peneliti diarahkan untuk 

menemui Kepala Bagian Keperawatan 

3.6.2. Teknis 

a. Peneliti menjelaskan secara terperinci tentang proposal dan 

proses penelitian yang dilakukan. 

b. Setelah Kabag keperawatan memahami proposal penelitian yang 

diberikan sebelumnya dan peneliti menjelaskan kriteria partisipan 

yang dibutuhkan untuk penelitian, peneliti diarahkan ke beberapa 

ruangan yang dijadikan tempat penelitian. Kabag sebelumnya 

telah berkoordinasi kepada para kepala ruangan, sehingga peneliti 

hanya perlu mendatangi ruangan dan mendapatkan nama-nama 

yang direkomendasikan sebagai partisipan wawancara.  

c. Setelah mendapatkan nama yang direkomendasikan, peneliti 

mendatangi dan menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian. 

Peneliti menanyakan kesediaan dari peserta untuk menjadi 

partisipan tanpa ada paksaan. Setelah itu peneliti menjelaskan isi 

dari informed consent dan meminta peserta untuk 

menandatanganinya jika bersedia untuk menjadi partisipan.  

d. Setelah partisipan setuju dan menandatangani informed consent, 

peneliti menjelaskan kembali terkait maksud dan tujuan penelitian 

serta menanyakan kapan proses wawancara dilakukan sesuai 

dengan keinginan partisipan. 

e. Untuk tempat wawancara, peneliti memilih tempat yang  kondusif 

sehingga sekiranya tidak terganggu oleh hal lain. 
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f. Selama proses wawancara direkam menggunakan audio recorder dan 

respon nonverbal dari partisipan dicatat di catatan lapangan (field 

note) peneliti. 

g. Proses wawancara yang dilakukan kurang lebih selama 6-16 menit. 

h. Selama proses wawancara peneliti juga melakukan observasi 

terkait dengan hal-hal yang terjadi selama wawancara.  

i. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur 

dengan melakukan wawancara mendalam (in-depth interview). 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan rinci, peneliti 

menggunakan probes yaitu menanyakan sesuatu yang diinginkan 

dan mendapatkan tujuan penelitian tanpa mengarahkan partisipan 

untuk menyimpulkan suatu pernyataan.  

j. Pertanyaan awal yang diberikan peneliti yaitu “Menurut 

bapak/ibu apa yang dimaksud dengan phlebitis?” kepada seluruh 

partisipan. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan sesuai dengan 

jawaban yang diberikan sehingga pertanyaan kepada setiap 

partisipan berbeda-beda.  

k. Proses wawancara berakhir ketika data yang didapatkan telah 

mencapai saturasi, yaitu tidak ada data baru yang didapat, jawaban 

dari partisipan yang saat itu diwawancarai sama dengan partisipan-

pastisipan sebelumnya walaupun dengan kalimat atau redaksional 

yang berbeda. 

l. Saat pertama kali mendapatkan saturasi data, peneliti melakukan 

penambahan satu partisipan lagi yang diwawancarai untuk 

memastikan bahwa data yang didapatkan benar-benar saturasi. 
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m. Sebelum mengakhiri wawancara, peneliti melakukan terminasi 

dengan mengevaluasi dan mengklarifikasi jawaban-jawaban yang 

diberikan. 

n. Jika terdapat dokumen-dokumen yang dapat mendukung dari 

hasil wawancara, maka data tersebut perlu untuk dikumpulkan 

untuk dilakukan triangulasi untuk menguji kredibilitas data. 

o. Membuat transkrip hasil wawancara. Transkrip tidak hanya kata-

kata (verbatim) yang diucapkan akan tetapi termasuk bahasa 

isyarat non-verbal yang terjadi selama wawancara. 

 

3.7. Teknik Analisa Data 

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). 

 

3.7.1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Setelah melakukan pengumpulan data peneliti melakukan analisis data 

melalui reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan membuat 

transkrip hasil wawancara terlebih dahulu, kemudian merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting 

dan mencari tema. 
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3.7.2. Penyajian Data (Data Display)  

Setelah data direduksi, selanjutnya data disajikan dalam bentuk skema. 

Dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dapat 

memudahkan dalam memahami hasil dari penelitian yang dilakukan 

dan mempermudah dalam merencanakan kerja selanjutnya.  

 

3.7.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and 

Verification)  

Langkah ketiga yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. 

Setelah data yang diperoleh memiliki keajegan (sama dengan data yang 

telah diperoleh) atau data sudah jenuh, maka dapat diambil 

kesimpulan yang baku dan selanjutnya dimuat dalam laporan hasil 

penelitian. 

Langkah-langkah analisis yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu sebagai 

berikut : 

a. Proses wawancara yang dilakukan direkam menggunakan audio recorder 

dan dicatat di field note sebagai catatan pendukung. 

b. Membuat transkrip hasil wawancara 

c. Membaca transkrip berulang-ulang. 

d. Mencari penyataan signifikan (kalimat/kata kunci) 

e. Mengelompokan kalimat/kata kunci yang bermakna 

f. Membuat kategori 

g. Mengelompokan kategori dalam sub tema 
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h. Merumuskan tema 

i. Mengintegrasikan tema-tema hasil analisis kedalam bentuk deskriptif 

j. Melakukan validasi kepada partisipan. 

 

3.8. Uji Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2017), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi 

uji creadibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas) dan confirmability (obyektivitas), namun dalam penelitian ini, peneliti 

hanya menggunakan 3 uji yaitu creadibility, transferability  dan confirmability. 

 

3.8.1. Kredibilitas Data 

Kredibilitas data atau ketepatan suatu data yang dihasilkan dari studi 

kualitatif menjelaskan derajat atau nilai kebenaran dari data yang 

dihasilkan termasuk proses analisa data dari penelitian yang dilakukan 

(Moleong, 2013). Cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh 

kredibilitas data adalah dengan cara member check. Hasil penelitian ini 

telah diberitahukan kepada para partisipan dan peneliti telah melakukan 

pengecekkan apabila ada dugaan-dugaan yang berbeda dengan para 

partisipan dan apakah hasil penelitian ini sesuai dengan data yang 

partisipan berikan.   

 

3.8.2. Transferabilitas atau Keteralihan Data  

Tingkat transferabilitas atau keteralihan dinilai dengan seberapa 

mampu suatu hasil penelitian kualitatif dapat diaplikasikan dan 

dialihkan pada keadaan atau konteks lain. Dalam hal ini, peneliti 
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memilih partisipan yang sesuai dengan kriteria dan menjalin hubungan 

yang baik dengan para partisipan sehingga partisipan dapat percaya 

kepada peneliti dan memberikan informasi yang dibutuhkan.  

 

 

3.8.3. Konfirmabilitas  

Peneliti akan merefleksikan hasil temuannya pada jurnal terkait, peer 

review, konsultasi dengan para ahli, dan melakukan konfirmasi informasi 

dengan partisipan. Konfirmabilitas data akan diperoleh peneliti ketika 

terdapat hubungan antara data dengan sumber yang akurat, yaitu 

pembaca dapat menentukan bahwa kesimpulan dan penafsiran yang 

dituliskan peneliti muncul dari sumber-sumber tersebut. Data-data 

penelitian, seperti transkrip wawancara, field note, dan hasil rekaman 

suara dibuat serapi mungkin sehingga dapat dibuktikan bahwa 

penelitian ini adalah benar didapatkan dari lapangan langsung.  Dalam 

hal ini peneliti mendiskusikan hasil penelitian dengan orang yang tidak 

ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian, yaitu dosen 

pembimbing dengan tujuan agar hasilnya lebih obyektif. 

 

3.9. Etika Penelitian 

3.9.1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Informed Consent adalah bentuk persetujuan yang dilakukan 

antara peneliti dan pihak partisipan dengan memberikan lembar 

persetujuan untuk ditandatangani tanpa paksaan sebagai tanda 

menyetujui untuk dijadikan partisipan. Dalam hal ini peneliti 

memberikan lembar informed consent kepada partisipan dan meminta  
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partisipan untuk dibaca terlebihh dahulu. Peneliti menawarkan 

apabila ada hal yang kurang dimengerti atau ingin ditanyakan, 

peneliti akan menjawab dan menjelaskan secara jelas hingga 

partisipan mengerti. 

 

3.9.2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Peneliti bertanggung jawab dalam melindungi semua data 

yang dikumpulkan selama penelitian. Dalam hal ini peneliti hanya 

mencantumkan nama inisial pada lembar data umum partisipan atau 

memberikan kode demi menjaga kerahasiaan identitas partisipan 

atau subyek penelitian.  

 

3.9.3. Kerahasiaan (Confidentially) 

Peneliti menjamin kerahasiaan seluruh informasi yang 

didapatkan dari partisipan atau dari data rekam medik yang 

didapatkan dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian 

dan disajikan serta dilaporkan sebagai hasil penelitian. Apabila sudah 

tidak dibutuhkan maka semua data akan dimusnahkan. 

3.9.4. Menghormati harkat/martabat manusia (Respect for human 

dignity) 

Prinsip menghormati martabat manusia yang berarti peneliti 

menghormati segala keputusan partisipan apakah bersedia ataupun 

tidak dalam berpartisipasi, serta berhak mendapatkan penjelasan 

yang sejelas-jelasnya terkait proses, maksud, tujuan, kemungkinan 

resiko yang akan didapatkan dan manfaat penelitian (Polit & Becks, 
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2012). Dalam hal ini, peneliti sedikitpun tidak memaksakan calon 

partisipan untuk berpartisipasi atau memberikan pendapatnya  

tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi phlebitis sesuai 

dengan pengalamannya masing-masing. Penelitian ini bersifat 

sukarela atau dengan kata lain apabila partisipan menolak untuk 

berpartisipasi, maka peneliti tidak akan memaksakannya. 

 

3.9.5. Kemanfaatan (Benefience) 

Prinsip bahwa suatu penelitian tidak akan menimbulkan 

kerugian dan memberikan keuntungan ataupun manfaat bagi 

partisipan, dengan kata lain tidak melakukan eksploitasi kepada 

partisipan (Polit & Becks, 2012). Dalam hal ini peneliti menjelaskan 

bahwa penelitian ini mengenai pendapat partisipan terkait dengan 

faktor yang mempengaruhi phlebitis sesuai dengan pengalamannya, 

sehingga tidak memiliki risiko yang akan didapatkan. Hasil akhir dari 

penelitian ini juga akan diinformasikan kepada seluruh partisipan 

sehingga dapat menambah pengetahuan terkait dengan faktor-

faktor penyebab phlebitis yang dialami yang disesuaikan atau 

dibuktikan dengan teori-teori terbaru para ahli. 

3.9.6. Keadilan (Justice) 

Prinsip keadilan yang mencakup hak partisipan mendapatkan 

perlakuan yang sama dengan partisipan lainnya (Polit & Becks, 

2012). Pada penelitian ini, peneliti memberikan pertanyaan awal 

yang sama kepada setiap partisipan, yaitu “Menurut bapak/ibu, apa 

yang dimaksud dengan phlebitis?”. Sebagai bentuk ucapan 
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terimakasih, peneliti juga memberikan bingkisan kepada masing-

masing partisipan dalam bentuk dan jumlah yang sama. 

 

 


