
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Desain Penelitian 

Dalam penyusunan study kasus ini, strategi atau pendekatan penelitian yang 

dipakai adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian case 

studi research. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya ialah eksperimen) dimana peneliti ini sebagai 

instrumental kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triagulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi. 

Triagulasi ialah, pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti untuk 

pengumpulan dan menganalisis data. Oleh karena itu, triagulasi ialah usaha untuk 

mencari kebenaran informasi yang di peroleh. 

 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan kegiatan dikediaman Ny.H di daerah Sumbersari gang V 

Kec.Lowokwaru Kota Malang. Peneliti melakukan kegiatan pada bulan Oktober 

2019. 

 

3.3 Setting Penelitian 

Peneliti melakukan kegiatan diruang tamu dikediaman Ny.H di daerah 

Sumbersari gang V Kabupaten Malang. Wawancara dilakukan diruang tamu yang 

terdapat 2 kursi dan televise. Di Rumah Sakit UNISMA yang berjarak kisaran 4 

Kilometer dari rumah Ny.H yang kualitasnya kurang memadai. wawancara akan 

dilaksanakan di ruang tamu dengan keadaan rumah yang bersih, dan rumah berada 

di pinggir jalan. Kediaman Ny.H berada pada lingkungan padat penduduk dengan 

banyak perumahan yang lain. 

Pasien itu sendiri ialah Ny.H sebagai Partisipan ketiga, Ny.N sebagai 

partisipan kedua, dan Nn.S sebagai partisipan pertama. 
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3.4 Subjek Penelitian/Partisipan 

Karena pendekatan penelitian ini yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian case study research. Maka teknik 

sampling penelitian adalah menggunakan non probalility sampling dengan 

pendekatan purposive sampling (teknik mengambil sampel dengan pertimbangan 

atau tujuan tertentu). 

Karena pendekatan penelitian ini yang dipilih adalah pendekatan kualitatif 

dengan strategi case study research. Subjek peneliti ini adalah Ny.H sedangkan 

partisipan dari penelitian ini adalah Nn.S dan Ny.N anggota keluarga dari Ny.H. 

alasan untuk pemilihan data kualitatif untuk memperkuat dan melengkapi data 

sehingga dicapai hasil penelitian yang akurat. Tujuan peneliti untuk mengetahui 

informasi tentang peran cucu dan juga anak kedua dari Ny.H dalam mengenai 

manajemen Diri Pasca Stroke yang dialami oleh Ny.H. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data kualitatif dengan sasaran 

utama adalah Ny.H. penatalaksanaan dari peneliti mengumpulkan data seperti 

(bertatap muka, hasil lab dan lain-lain). Wawancara yang didapat dari hasil antara 

peneliti dan pasien yang dibantu dengan pembuktian hasil lab yang dimiliki 

pasien. 

 

3.6 Metode Uji Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan hasil yang akurat, peneliti menggunakan metode teknik 

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada (Sugiyono,2014: 241). Triagulasi data merupakan teknik 

penggabungan data dari sumber yang mendalam, data yang diperoleh ialah data 

dari wawancara, dan dokumentasi. Triagulasi merupakan pendekatan multimetode 

yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data (Yeasmin 

& Rahman 2012). 

 

3.7 Metode Analisa Data 

Analisa data merupakan upaya untuk memberikan justtifikasi pada data yang 

telah dikumpulkan dengan melakukan perbandingan data subyektif dan obyektif 
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yang didapatkan dari berbagai sumber dengan berdasarkan standartnilai normal, 

untuk diketahui kemungkinan tambahan atau pengkajian ulang tentang data yang ada 

(Hidayat, 2008). Peneliti mulai melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari 

teknik pengumpulan data yang wawancara, dan dokumentasi. 

 

3.8 Etika Penelitian 

 

3.8.1 Informed Consent 

Informed consent merupakan lembar persetujuan yang diberikan kep ada 

responden yang akan diteliti. Peneliti memberikan penjelasan maksud dan tujuan 

penelitian serta dampak yang mungkin terjadi selama pengumpulan data. Jika 

responden bersedia maka mereka harus bersedia menandatangani surat persetujuan 

penelitian. Penelitian ini tidak akan memaksa dan tetap menghormati hsk responden 

untuk menolak. 

 

3.8.2. Anonimity (tanpa nama) 

Etika keperawatan dalam penelitian akan memberikan jaminan pada responden 

dengan cara tidak mencantumkan nama responden pada lembar atau alat ukur dan 

hanya menuliskan inisial pada lembar dan hasil penelitian. 

 

3.8.3 confidenitiality (kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi yang diberikan responden akan dijaga kerahasiaan. 

masalah ini merupakan masalah etika dengan kerahasiaan hasil dari penelitian, baik 

informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah 

dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh penelit, hanya kelompok data tertentu yang 

dilaporkan pada hasil riset (hidayat,2009). 

 


