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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya 

tulis ilmiah ini adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang 

diteliti dengan menganalisis permasalahan dalam setting dan konteks 

alamiahnya dimana peneliti tidak berusaha memanipulasi permasalahan yang 

diamati. Beberapa pendekatan dalam metode penelitian kualitatif ini adalah 

Grounded theory, ethnography, narrative research, case study, dan 

fenomenologi.  (Sugiyono, 2013) 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis case study research. 

Jenis penelitian kualitatif case study research merupakan penelitian 

mendalam mengenai individu, kelompok, institusi, dan sebagainya dalam 

waktu tertentu yang bertujuan untuk menemukan makna, menyelidiki proses, 

serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari 

individu, kelompok, dan situasi tertentu.data study kasus dalam penelitian ini 

diperoleh dengan wawancara, observasi, dan mempelajari berbagai dokumen 

yang terkait dengan topik yang diteliti. (Sugiarto, 2015). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan di laksanakan di wilayah kerja puskesmas Dinoyo 

Malang tepatnya di Jl. Bendungan Sutami kecamatan Lowokwaru kota 

Malang. Waktu penelitian pada partisipan  1dan partisipan 2 dilakukan pada 

tanggal 29 Juni2019 dengan durasi waktu wawancara partisipan 1 yaitu 

±32menit dan partisipan 2 ±55 menit. Sedangkan waktu penelitian pada 

partisipan 3 dilakukan pada tanggal 01 Juli 2019 dengan durasi waktu 

±15menit. 
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3.3 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kediaman partisipan yang berlokasi di Jl. 

Bendungan Sutami, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Wawancara akan 

dilaksanakan di ruang tamu dimana terdapat 1 kursi kayu panjang, 3 kursi 

kayu kecil, 2 meja kayu bulat, 1 lemari kayu berisi buku dan perabotan 

rumah, hiasan dinding dari kain, dan tanaman hias yang terletak di dinding. 

Ruang tamu berhadapan dengan mushola, dapur dan kamar mandi. Keadaan 

rumah sangat baik, bersih, dan rapi. Serta memiliki ventilasi yang cukup dan 

memadai. Dimana terdapat 2 jendela panjang di samping pintu. 

 

3.4 Subjek Penelitian/ Partisipan 

Subjek penelitian merupakan seseorang yang terlibat atau pihak-

pihak yang dijadikan sampel dalam suatu penelitian dimana pihak tersebut 

diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta. (Yuka, 2013) 

Subjek penelitian atau partisipan dari penelitian ini berjumlah 3 

partisipan yaitu, sebagi berikut: 

1. Partisipan 1 

Partisipan 1 yaitu seseorang yang menderita stroke berulang  yang 

kambuh sebanyak 3 kali karena partisipan mengkonsumsi rokok dan  kopi 

yang  terbatas dalam melakukan kegiatan sehari-hari tetapi memiliki 

motivasi yang baik dalam melakukan aktifitas sehari-hari meskipun tanpa 

bantuan orang lain.  

2. Partisipan 2 

Partisipan 2 adalah istri dari partisipan 1 yang tinggal satu runmah 

dan dekat dengan partisipan 1 sehingga dapat dijadikan validasi dari 

pernyataan partisipan 1. 

3. Partisipan 3 

Partisipan 3 adalah anak dari partisipan 1 yang tinggal satu rumah 

dan dekat dengan partisipan 1, sehingga dapat menjadi validasi data dari 

pernyataan partisipan 1. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data penelitian kualitatif dibantu oleh 

pedoman pengumpulan data (wawancara, pedoman FGD, pedoman observasi 

terbuka dan yang lainnya). Terdapat banyak cara yang di gunakan dalam 

melakukan pengumpulan data, namun yang paling sering digunakan adalah 

wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (DKT), dan observasi. 

(Saryono, 3013) 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

antara lain: 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang 

dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara 

terbuka dan tidak menggunaka pedoman wawancara. Pertanyaan yang 

diajukan bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara 

yang telah ditetapkan. (Gunawan, 2013) 

 

3.5.2 Observasi   

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan 

pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil 

observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana 

tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk 

memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. (Rahardjo, 2011) 

Pada penelitian ini, peneliti mengobservasi tentang keadaan 

partisipan dan juga lingkungannya. Partisipan merupakan seseorang yang 

terkena stroke dan mengalami paralisis pada bagian badan kiri, sehingga 

tangan kiri menekuk dan berjalan menggunakan tongkat. Partisipan juga 
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berbicara sedikit pelo dan sesekali saat berbicara partisipan mengeluarkan 

air liur. Sedangkan lingkungan yang menjadi tempat penelitian yaitu 

kediaman dari pertisipan yang bersih, rapi, dan memiliki ventilasi yang 

cukup, yaitu terdapat jendela disamping pintu depan dan pada setiap kamar. 

 

3.6 Metode Uji Keabsahan Data (Uji Triangulasi Sumber) 

Metode uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode triangulasi. Truangulasi merupakan suatu cara mendapatkan 

data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. 

Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan 

pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi 

terbagi menjadi 4 macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, 

triangulasi peneliti, dan triangulasi teoritik. (Gunawan, 2013) 

 

3.7 Metode Analisa Data 

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam proses 

penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan baik temuan 

substantif meupun formal. Analisa data merupakan sebuah kegiatan untuk 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan 

mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau 

masalah yang ingin dijawab. (Gunawan, 2013) 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

domain analisis. Domain analisis merupakan upaya peneliti untuk 

memperoleh gambaran umumtentang data dalam menjawab fokus penelitian 

dengan cara membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk 

memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. 

(Gunawan, 2013) 
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Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh 

gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau 

obyek penelitian. Data diperoleh dari grand tour dan minitour question yang 

hasilnya berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti yang 

sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang 

diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan 

domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 

2014) 

 

3.8 Etika Penelitian 

Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan-

santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di 

masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi 

pelanggaran, dan norma moral yang meliputi itikad dan kesadaran yang baik 

dan jujur dalam penelitian. 

Penelitian keperawatan adalah salah satu penelitian yang berhubungan 

langsung dengan manusia, sehingga etika dalam penelitian keperawatan 

merupakan hal yang sangat penting dan harus di perhatikan. Etika penelitian 

yang harus di perhatikan antara lain : 

1. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Tujuan dari kerahasiaan adalah agar partisipan memiliki hak-hak 

dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu.penelitian pada 

dasarnya akan mengakibatkan terbukanya informasi individu termasuk 

informasi yang bersifat yang bersifat pribadi. Peneliti perlu 

memperhatikan hak-hak dasar individu atau subjek penelitian. Peneliti 

tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas, baik nama 

maupun alamat asal subjek dalam kuesioner dan alat ukur apapun 

untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subjek. Identitas 

subjek dapat digantikan menggunakan koding (inisial atau 

identification number). 
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2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Anonimity digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas 

partisipan, peneliti tidak mencantumkan identitas pasrtisipan pada 

lembar pengumpulan data dan cukup memberikan kode  (Yusuf, 2015). 

3. Persetujuan (inform concent ) 

Lembar persetujuan diberikan pada partisipan sebelum penelitian 

dilaksanakan, pasrtisipan mengetahui maksud dan tujuan penelitian 

serta dampak yang akan teerjadi selama pengumpulan data. Partisipan 

harus menandatangani lembar persetujuan tersebuh, bila tidak bersedia 

maka peneliti harus tetap menghormati hak-hak partisipan. 

4. Autonomy 

 Konsep otonomi didasari oleh penelitian kebenaran manusia untuk 

memilih apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Perawat menghargai 

dan menghormati keputusan pasien. Namun perawat harus tahu siapa 

saja yang bisa atau kompeten dalam mengambil keputusan (Bowrey & 

Thompson, 2014) 

5. Justice 

 Prinsip justice berdasarkan pada konsep adalah keadilan. Sebagai 

hasil bahwa pemberian pelayanan ini sama dan seimbang, baik 

manfaat maupun kerugian (Delauce & Ladner, 2011) 

6. Benefience dan nonmalefirnce 

 Benefience adalah bahwa perawat harus memberikan yang terbaik 

paa pasien dan tidak merugikan pasien (prinsip nonmalefience). 

Dalam penelitian perlu memperhatikan semua kemungkinan 

konsekuensi penelitian dalam keseimbangan keuntungan dan kerugian 

bagi partisipan (Bowrey & Thompson) 
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