
 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode 

penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif (Setiadi, 

2013). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain observasional, 

dimana peneliti hanya bertujuan utuk melakukan pengamatan dan non 

eksperimental. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus, yaitu jenis 

penelitian yang berpusat pada suatu kasus secara terperinci.  

Adapun rancangan studi kasus dalam penelitian ini adalah menggambarkan 

gambaran asuhan keperawatan ibu postpartum primipara dengan defisit 

pengetahuan tentang perawatan payudara di Ruang Dara RSUD Wangaya. 

 

 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Ruang Dara RSUD Wangaya Denpasar dari 

tanggal 19 sampai dengan 21 April 2019. 

 

 Subyek Penelitian 

      Penelitian pada studi kasus tidak mengenal populasi dan sampel, namun lebih 

mengarah kepada istilah subyek studi kasus. Subyek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak dua pasien yang diamati dengan masalah yang sama.  

Subyek studi kasus perlu dirumuskan dengan adanya kriteria inklusi dan eksklusi 

sebagai berikut : 
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1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi 

target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2016). Kriteria inklusi dalam 

penelitian ini yaitu ibu postpartum primipara hari pertama dengan tidak ada 

pengeluaran kolostrum.  

2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subyek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2016). 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu ibu postpartum primipara yang tidak 

kooperatif. 

 

 Fokus Studi Kasus 

Fokusi studi kasus merupakan kajian utama dari masalah yang akan dijadikan 

acuan studi kasus. Fokus studi kasus pada penelitian ini adalah gambaran asuhan 

keperawatan ibu postpartum primipara dengan defisit pengetahuan tentang 

perawatan payudara di Ruang Dara RSUD Wangaya. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

      Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh sendiri oleh peneliti dari hasil pengukuran, 

pengamatan, survey dan lain-lain, kemudian data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari pihak lain, badan/instansi yang secara rutin mengumpulkan data 

diperoleh dari rekam medik klien (Setiadi, 2013).  
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2.   Teknik pengumpulan data 

      Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subyek dan proses 

pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pedoman observasi dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut : 

a. Observasi 

Dalam konteks ini, observasi difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan 

data dan informasi dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti secara langsung 

terhadap responden penelitian dalam mencari perubahan atau hal-hal yang akan 

diteliti (Indrawan & Yaniawati, 2017). Observasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mencari klien yang sesuai dengan kriteria inklusi. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi diartikan sebagai upaya 

memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis, gambar, tabel atau daftar 

periksa dan film dokumentasi yang tersimpan dan berkaitan dengan masalah yang 

diteliti (Indrawan & Yaniawati, 2017). 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

pedoman pelaksanaan asuhan keperawatan ibu postpartum primipara dengan defisit 

pengetahuan tentang perawatan payudara dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, 

implementasi dan evaluasi. 

1) Langkah-langkah pengumpulan data  

Langkah-langkah pengumpulan data diperlukan untuk menjadikan kasus 

kelolaan sebagai data yang sistematis.  
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Pengumpulan data dapat diuraikan menjadi tiga langkah atau tahap, yaitu : tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. 

a) Tahap persiapan 

(1) Peneliti melaksanakan seminar proposal dan melakukan perbaikan sesuai 

dengan arahan dari pembimbing. 

(2) Setelah mendapat persetujuan dari pembimbing untuk melaksanakan 

pengambilan data maka peneliti akan mengajukan izin mengadakan penelitian 

kepada Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Denpasar melalui 

bidang pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan. 

(3) Mengajukan izin penelitian kepada Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar. 

(4) Mengajukan izin penelitian kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Provinsi Bali, Badan Kesbanglinmas Kabupaten Denpasar serta mengirim 

tembusan izin penelitian kepada Diklat RSUD Wangaya Denpasar. 

(5) Peneliti mencari kasus melalui buku register di RSUD Wangaya Denpasar 

dengan jumlah responden yaitu dua orang ibu postpartum primipara. 

b) Tahap pelaksanaan 

Dalam tahap pelaksanaan, peneliti melakukan observasi terhadap subyek yang 

akan diteliti, tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan serta melakukan 

observasi terhadap dokumentasi yang terdapat di ruangan mulai dari pengkajian, 

diagnose keerawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi pada akhir 

pelaksanaan tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan. 
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c) Tahap akhir 

Tahap akhir dari langkah pendokumentasian adalah peneliti mengobservasi 

kesenjangan yang muncul di lapangan selama pelaksaan studi kasus dan menyusun 

pembahasan. Setelah proses selesai, peneliti mendaftarkan pada Koordinator KTI 

untuk dapat melaksanakan ujian KTI. 

3.   Instrumen penelitian 

      Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan lembar 

dokumentasi. Lembar dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data objektif, 

data subjektif, diagnosis 

 keperawatan, intervensi keperawatan, implemetasi keperawatan dan evaluasi 

keperawatan pada subyek dengan defisit pengetahuan tentang perawatan payudara 

berupa check list seperti terlampir dalam lampiran 3. 

      Lembar dokumentasi ini terdiri dari lima pernyataan pengkajian dalam, 15  

pernyataan di diagnosis keperawatan, empat pernyataan di perencanaan 

keperawatan, empat pernyataan di implementasi keperawatan dan tiga pernyataan 

di evaluasi keperawatan. Pada lembar pernyataan bila ditemukan diberi tanda “√” 

pada kolom “Ya”  bila pernyataan didokumentasikan di rekam medis dan beri tanda 

“√” pada kolom “Tidak” bila tidak ditemukan pernyataan tersebut. Ditulis pada 

kedua subjek pengumpulan data. 

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun dan mengkategorikan data dengan 

maksud untuk memahami makna dari data yang diperoleh (Suwendra, 2018) 

Setelah peneliti mengumpulkan data, maka selanjutnya data tersebut dianalisis  
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dengan cara analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu usaha 

mengumpulkan data dan menyusun data. Setelah data tersusun, langkah selanjutnya 

adalah mengolah data dengan menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah 

(Nursalam, 2016). 

Analisa data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta dan selanjutnya 

membandingkan dengan teori dan ada, selanjutnya dituangkan dalam opini 

pembahasan. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara observasi oleh 

peneliti dan studi dokumentasi yang menghasilkan data untuk diinterprestasikan 

dan dibandingkan dengan teori yang ada sebagai bahan untuk memberikan 

rekomendasi dalam intervensi tersebut. Urutan dalam analisis adalah sebagai 

berikut : 

1. Mereduksi data 

Setelah data terkumpul dalam bentuk catatan terstruktur dijadikan satu dalam 

bentuk transkrip dan dikelompokkan menjadi data subyektif serta data obyektif, 

kemudian dianalisis berdasarkan hasil pemeriksaan diagnostic dan dibandingkan 

dengan nilai normal atau bahan yang menjadi acuan. 

2. Penyajian data 

       Penyajian data disesuaikan dengan desain studi kasus deskriptif yang dipilih 

untuk studi kasus. Data disajikan secara terstruktur atau narasi dan dapat disertai 

cuplikan ungkapan verbal dari subyek studi kasus yang merupakan data 

pendukungnya. 
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3. Kesimpulan 

Data yang sudah disajikan kemudian dibahas serta dibandingkan dengan hasil-

hasil penelitian terdahulu dan secara teoritis dengan perilaku kesehatan. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan metode induksi, dimana data yang dikumpulkan 

terkait dengan data pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

 

G. Etika Studi Kasus 

Dalam penyusunan studi kasus terdapat beberapa etika yang harus diperhatikan, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Menghormati individu (respect for persons) 

      Menghormati otonomi (respect for persons) adalah menghargai kebebasan 

seseorang terhadap pilihannya sendiri. Pada bagian ini diuraikan tentang informed 

consent, tanpa nama (anonimty), dan kerahasiaan (confidentiality). 

       Dalam penelitian ini, peneliti tidak menyantumkan nama responden dalam 

pengolahan data melainkan menggunakan nomor atau kode responden. Semua data 

yang dikumpulkan dapat dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. 

2. Kemanfaatan (beneficence) 

      Kewajiban secara etik untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan 

bahaya. Semua penelitian harus bermanfaat bagi masyarakat, desain penelitian 

harus jelas, peneliti yang bertanggung jawab harus mempunyai kompetensi yang 

sesuai. 

3. Berkeadilan (distributive justice) 

      Setiap individu yang berpartisipasi dalam penelitian ini harus diperlakukan 

sesuai dengan latar belakang dan kondisi masing-masing. Perbedaan perlakuan 
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antara satu individu atau kelompok dapat dibenarkan apabila dapat dipertanggung 

jawabkan secara moral dan dapat diterima oleh masyarakat. 

 


