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BAB 3 

  METODE STUDI KASUS 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau 

keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau 

digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan 

metode penyelidikan untuk mencari jawaban atau suatu pertanyaan, 

dilakukan secara sistematik menggunakan seperangkat prosedur untuk 

menjawab pertanyaan, mngumpulkan fakta, menghasilkan suatu temuan 

yang tidak bisa ditetapkan sebelumnya, dan menghasilkan suatu temuan 

yang dapat dipakai melebihi batasan-batasan penelitian yang ada pada 

penelitian kuantitatif. Penelitian ini digunakan untuk memahami suatu 

masalah penelitian dari sudut padang/perspektif populasi penelitian yang 

terlibat (Saryono & Anggraeni, 2011)  

Metode penelitian kualitatif disebut metode interpretive karena hasil 

data yang diperoleh merupakan hasil dari interpretasi terhadap data yang 

ditemukan dilapangan. Metode kualitif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati 

dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan 

latar dan individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan, subjek 

penelitian, bai berupa organisasi maupun individu, tidak dipersempit 

menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi dipandang 

sebagai bagian dari suatu keseluruhan (Ahmadi, 2014) 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dan akan 

memperoleh bagaimana perilaku pola makan pada penderita Diabetes 

Mellitus
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian dilaksanakan dirumah kediaman Tn.K di Jalan 

Pulosari Blimbing, kota Malang. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Juni – Juli 2018. Peneliti melakukan pengambilan data pada bulan Juni-Juli 

2018. Wawancara dilakukan pada 3 anggota keluarga. 

 

3.3 Setting Penelitian  

3.3.1 Letak Penelitian  

Pada penilitian studi kasus ini dilakukan di rumah partisipan yang 

berada di Jalan Pulosari Blimbing, Kota Malang, kediaman Tn.K memiliki 

2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur,  dan ruang tamu dan tengah. Rumah 

Tn.K berada dipemukiman yang luamayan padat dan dekat dengan rel kereta 

api. jarak rumah klien dengan puskesmas yaitu 2,5 Km, dan dengan Rumah 

Sakit terdekat 2 Km  Wawancara dilakukan di ruang tamu Tn. K. 

 

3.3.2 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

literatur berupa buku, jurnal dan hasil penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya, selain itu ada beberapa peralatan penulisan diantaranya laptop, 

kertas dan printer. Serta alat yang digunakan untuk pengambilan data ada 

peneliti sendiri, partisipan dan keluarga, alat bantu dokumentasi yaitu 

recorder smartphone, pena dan  kertas, serta yang terakhir adalah tempat 

penelitian yaitu rumah pasien. 
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3.4 Subjek Penelitian / Partisipan 

Karena dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan strategi penelitian studi kasus yang dipilih peneliti, sehingga 

teknik sampling penelitian adalah purposive sampling. Purposive sampling 

adalah metode pemilihan partisipan suatu penelitian dengan menentukan 

terlebih dahulu kriteria yang akan dimasukkan dalam penelitian, dimana 

partisipan yang diambil dapat memberikan informasi yang berharga bagi 

penelitian (Saryono & Anggraeni, 2011). Dalam hal ini peneliti melibatkan 

3 partisipan yaitu Tn. K sebagai partisipan 1, Ny. S (istrinya) sebagai 

partisipan 2, dan Ny. D (anaknya) sebagai partisipan 3. Ketiga partisipan 

tersebut digunakan untuk menunjang data yang dibutuhkan peneliti tentang 

bagaimana perilaku pola makan partisipan yang menderita Diabetes 

Mellitus.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara  

Dalam studi kasus ini, peneliti menggunakan teknik wawancara. 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mewawancarai langsung responden yang ditelti, metode ini memberikan 

hasil secara langsung. Metode dapat dilakukan apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam serta jumlah responden 

sedikit (Hidayat, 2009). Dalam metode wawancara ini, dapat digunakan 

instrument berupa pedoman wawancara kemudian checklist atau daftar 

periksa. Wawancara dilaksanakan dengan tanya jawab pada partisipan yaitu 

ketiga anggota keluarga sebagai P1, P2 dan P3 dengan metode wawancara 

semi terstruktur. Peneliti sebelumnya telah menyusun terlebih dahulu 

pertanyaan untuk dikembangkan sehingga memperoleh data sesuai tujuan. 

Peneliti menggunakan alat perekam handphone selama wawancara 

berlangsung dan dilakukan selama 10-20 menit setiap partisipan. 

Wawancara dilakukan dalam sehari untuk ketiga partisipan dimulai pagi dan 
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sore hari. Pedoman wawancara mencakup bagaimana perilaku pola makan 

partisipan yang menderita Diabetes Mellitus. 

 

 

3.5.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengambil data yang berasal dari dokumen asli. Dokumen asli tersebut 

dapat berupa gambar, foto, atau daftar periksa, dan film dokumenter. 

 

 

3.6 Metode Uji Keabsahan Data (Uji Triangulasi Sumber) 

Untuk menghasilkan data dengan validasi yang tinggi peneliti 

menguji informasi dan kualitas data yang diperoleh peneliti dengan uji 

keabsahan data. Di karenakan peneliti adalah instrumen utama, sehingga uji 

keabsahan data menggunakan triangulasi data. Menurut (Sugiyono, 2015) 

triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai sumber data yang sudah ada dengan 

wawancara yang mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak. Pengumpulan data bersifat validitas dari 3 partisipan. 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan sumber data yang sama 

dan valid serta untuk mendukung data yang didapat peneliti. 

 

3.7 Metode Analisa Data  

Siyoto & Sodik, (2015) mengatakan analisa data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan makna dari data 

penelitian dengan cara mengumpulkannya sesuai klasifikasi tertentu. Dalam 

hal ini analisa data yang digunakan adalah domain analysis, yaitu analisa 

data yang diperoleh dari gambaran umum dan menyeluruh dari objek 

penelitian sehingga peneliti mampu menjawab fokus atau masalah dalam 

penelitian. Untuk memperoleh domain apa saja yang ada yang ada di data 
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peneliti harus membaca data secara umum dan menyeluruh dengan hasil 

analisis yang masih berupa informasi superfisial tentang berbagai domain 

konseptual. Dari pembacaan tersebaut akan didapatkan kata, frase, bahkan 

kalimat. Selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara kepada ketiga 

partisipan dengan metode wawancara (tanya jawab). Setelah didapatkan 

hasil wawancara peneliti melakukan transkip hasil rekaman wawancara, 

mengidentifikasi untuk menentukan kata kunci, sub tema serta tema dari 

hasil wawancara tersebut. 

 

 

3.8 Etika Penelitian  

Menurut (Hidayat, 2009) masalah etika penelitian keperawatan 

sangat penting karena penelitian ini berhubungan langsung dengan manusia, 

sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Informed consent (Surat Persetujuan) 

Informed consent adalah bentuk persetujuan dengan menggunakan 

lembar persetujuan antara peneliti dan responden. Lembar persetujuan akan 

diberikan sebelum penelitian untuk ketersediaan menjadi responden. Jika 

responden bersedia ataupun tidak bersedia peneliti harus menghormati hak 

pasien. Tujuan informed consent ini adalah agar subjek mengerti maksud 

dan tujuan dalam penelitian beserta dampaknya. 

b. Anonymity (Tanpa Nama) 

Masalah etika keperawatan harus memberikan jaminan dalam 

penggunaan subjek penelitian dengan tidak mencantumkan nama respoden 

pada lembar alat ukur tetapi hanya dengan menuliskan kode inisial pada 

lembar pengumpulan data dan hasil penelitian. 

c. Confidentiality (Kerahasiaan) 
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Confidentiality dalam etika keperawatan merupakan masalah etika 

dengan memberikan jaminan kerahasiaan semua hasil penelitian. Sehingga 

peneliti akan menjamin kerahasiaan yang diberikan oleh partisipan. Hanya 

data tertentu yang akan dilaporkan atau di sajikan. 


