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BAB III 

METODE STUDI KASUS 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan ranangan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data berupa kata atau kalimat yang hasil 

akhirnya adalah laporan tertulis yang dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, 

dan pengetuhuan peneliti. (Sugiono, 2015) 

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode wawanara 

dan obsevasi untuk mendapatkan gambaran tentang respon yang berupa 

perilaku, sikap tindakan, dan komunikasi. Dalam hal ini peneliti mencoba 

menggali upaya yang dilakukan ibu dalam menghadapi awal menopause. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di rumah Ny. M di Jl. Gadang gang 10A, 

Malang. Dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dalam setiap interaksi 

dengan partisipan yang meliputi wawanara kurang lebih 10 menit dan sisanya 

untuk mengobrol guna menambah keakraban. 

3.3 Setting Penelitian  

Penelitian dilakukan di rumah Ny. M di kelurahan Gadang, kecamatan 

Sukun, Malang. Luas bangunan rumah Ny. E yaitu +-160 m
2
 dimana terdapat 

ventilasi di setiap ruangannya. Fasilitas yang tersedia di rumah Ny. M yaitu 

terdapat 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 2 kamar mandi, 6 kamar tidur, dan 

berlantai 2. Ny. M tinggal bersama kedua anaknya yang saat ini bekerja dan 

kuliah. Sarana prasarana yang ada di rumah Ny. E yaitu 2 buah kendaraan 

roda dua, alat masak, tempat tidur, tv, kulkas, kipas angin, dan mesin cuci. 

Rumah Ny. M terlihat tampak kurang bersih dan rapi. Suasana saat dilakukan 

wawancara cukup tenang karena berada di kawasan perumahan. 
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3.4 Subyek Penelitian 

Subyek utama dari penelitian ini adalah Ny. M berusia 58 tahun yang 

menjadi partisipan utama, Ny. D sebagai anak ke 2 dan Tn. T sebagai anak ke 

3 dari Ny. M 

Table 3.1 informasi umum partisipan 

No Nama Partisipan Umur Pendidikan 

Terakhir 

Status 

1 Ny. M P1 52 tahun SMK pasien 

2 Ny. D P2 32 tahun SMK Anak ke-2 

pasien 

3 Tn. T P3 22 tahun SMK Anak ke-3 

pasien 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam studi kasus ini, peneliti menggunakan teknik wawancara. 

Wawancara adalah suatu pola komunikasi penuntun untuk tujuan khusus dan 

berfokus pada isi bidang khusus. Alat ukur pengumpulan data pada penelitian 

antara lain berupa wawancara (Sugiono, 2015). Pertanyaan utama pada 

penelitian ini akan ditanyakan kepada partisipan yang terdiri dari pasien (P1), 

anak ke-2 pasien (P2), dan anak ke-3 pasien (P3). Seluruh partisipan akan 

diwawancarai secara terpisah dan berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat, 

yang kemungkinan akan muncul pertanyaan yang lebih mendalam dalam 

proses wawancara tersebut yang selanjutnya hasil wawancara akan divalidasi.  

3.6 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 

setelahnya dapat dipublikasi ke khalayak luas. (Sugiyono, 2015) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan domain analysis yang 

merupakan teknik analisis untuk mendapatkan gambaran secara umum dan 

menyeluruh dari objek atau data penelitian. Dengan cara membaca naskah 
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data dan memahami data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh 

domain yang didapatkan dari data tersebut.  

3.7 Etika Penelitian (Ethical Clearence) 

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). (Sugiyono, 2015) 

3.7.1 Persetujuan Menjadi Partisipan (Informed Consent) 

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. (Sugiyono, 2015)Sebełum melakukan penelitian, 

peneliti memberikan surat ijin permohonan penelitian terhadap Ny. M 

selaku narasumber utama, kemudian Ny. D dan Tn. T sebagai 

partisipan kedua dan ketiga yang akan dijadikan sebagai partisipan 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini ketiga narasumber bersedia 

menjadi partisipan. 

3.7.2 Tanpa nama (Anonimity) 

Anominitiy dalam etika keperawatan berarti dalam penggunaan 

subjek dalam penelitian dengan cara tidak memberikan atau 

mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur hanya dan 

hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan atau hasil 

penelitian yang akan disajikan (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini 

peneliti memberitahukan kepada partisipan bahwa nama partisipan 
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tidak akan diketahui oleh masyarakat luas karena nama partisipan 

akan diberi inisial saja. 

3.7.3 Kerahasiaan (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 (Sugiyono, 2015). 

Dalam hal ini peneliti memberitahukan kepada partisipan bahwa data 

– data yang telah diberitahukan oleh partisipan tidak akan 

disebarluaskan kepada khalayak luar karena data tersebut hanya 

digunakan sebagai penelitian oleh peneliti. 

 


