
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

rancangan penelitian studi kasus. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang 

memiliki tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa penting 

yang terjadi pada masa sekarang (Nursalam, 2016). Penelitian ini menggunakan 

desain penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ialah rancangan penelitian 

dengan cara meneliti suatu masalah secara intensif, misalnya pada satu pasien, 

keluarga atau kelompok (Setiadi, 2013). Penelitian studi kasus ini 

menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai asuhan keperawatan pada pasien 

diabetes mellitus tipe II Dengan Ketidakpatuhan Dalam Pemenuhan Diet di 

wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

B. Tempat dan Waktu 

Studi kasus ini sudah dilakukan di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati 

I, pada 15 s/d 19 April 2019. 

C. Subyek Studi Kasus 

Subjek studi kasus ini adalah pasien diabetes mellitus tipe II Dengan 

Ketidakpatuhan Dalam Pemenuhan Diet yaitu dua pasien, perawat memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus tipe II Dengan Ketidakpatuhan 

Dalam Pemenuhan Diet di UPT Kesmas Sukawati I, dan salah satu anggota 

keluarga pasien yang paling sering mendampingi pasien. Adapun kriteria inklusi 

dan kriteria eksklusi dari subyek kasus ini, yaitu : 
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1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi ialah karakteristik umum yang harus dipenuhi oleh 

subjek penelitian (Nursalam, 2013). 

Adapun kriteria inklusi dari penelitian ini yaitu : 

a. Dua orang pasien diabetes mellitus tipe II dengan Ketidakpatuhan Dalam 

Pemenuhan Diet yang dirawat jalan di UPT Kesmas Sukawati I 

b. Dua orang pasien yang berusia di atas 40 tahun 

c. Pasien bersedia menjadi responden dalam penelitian ini 

2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi ialah menghilangkan atau tidak mengikutsertakan 

subjek yang memenuhi inklusi karena berbagai hal (Nursalam, 2013). 

Adapun kriteria eksklusi dari penelitian ini yaitu : 

a. Pasien diabetes mellitus tipe II dengan komplikasi penyakit lain seperti 

penyakit Gagal ginjal dan Gagal Jantung 

b. Pasien diabetes mellitus tipe II dengan Ketidakpatuhan dalam pemenuhan 

diet yang tidak kooperatif 

D. Fokus Studi 

Fokus studi kasus pada penelitian ini adalah ketidakpatuhan dalam 

pemenuhan diet pada pasien diabetes mellitus tipe II di wilayah kerja UPT 

Kesmas Sukawati I. 
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E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

Data yang telah dikumpulkan dari sampel penelitian ini merupakan data 

primer dan data sekunder mengenai asuhan keperawatan pada pasien diabetes 

mellitus tipe II Dengan Ketidakpatuhan Dalam Pemenuhan Diet yang terdiri dari 

lima tahap yaitu pengkajian, diagnose keperawatan, perencanaan keperawatan, 

implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan yang didapat dari catatan 

keperawatan di UPT Kesmas Sukawati I. 

2. Cara pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses melakukan pendekatan kepada 

suatu subjek dan adanya suatu proses pengumpulan subjek yang diperlukan dalam 

sebuah penelitian (Nursalam, 2013). Metode pengumpulan data dalam karya tulis 

ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. 

a. Metode wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan 

penjelasan untuk mengumpulkan sebuah data dengan cara Tanya jawab 

sambil tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai 

(Sujarweni, 2014). 

b. Metode observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan 

mengamati secara langsung yang digunakan sebagai sumber penelitian 

(Sugiyono, 2014).  

c. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data, dengan 

sejumlah besar fakta tersimpan dalam sebuah dokumentasi. 
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d. Instrumen pengumpulan data 

Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

format asuhan keperawatan dan lembar observasi yang akan digunakan untuk 

megumpulkan data dari pengkajian keperawatan, diagnose keperawatan, 

intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, evaluasi keperawatan pada 

pasien diabetes mellitus tipe II dalam Dengan Ketidakpatuhan Dalam Pemenuhan 

Diet. 

F. Metode Analisa Data 

Analisis data telah dilakukan peneliti sejak di lapangan, dimulai dari 

pengumpulan data sampai data terkumpul. Analisis data dilakukan dimulai dari 

peneliti memasuki objek penelitian, kemudian peneliti mencatat data yang telah 

didapatkan. Data yang telah didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori 

yang ada dan dituangkan kedalam opini pembahasan. Teknik analisis yang 

digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban dari observasi peneliti dan 

studi dokumentasi yang menghasilkan data selanjutnya diinterprestasikan dan 

dibandingkan dengan teori yang sudah ada untuk dijadikan rekomendasi dalam 

asuhan keperawatan ini. 

G. Etika Studi Kasus 

Dalam melaksanakan penelitian harus menggunakan landasan prinsip dasar 

etik. Adapun prinsip etik yang mendasari studi kasus ini yaitu : 

1. Informed consent 

Merupakan persetujuan antara penulis dengan responden dengan 

memberikan lembar persetujuan. Informed consent diberikan sebelum penelitian 
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dilakukan, dimana responden akan diberikan lembar persetujuan. Tujuan adanya 

informed consent yaitu agar subjek mengerti tentang maksud, tujuan penelitian 

dan dampak penelitian. Jika subjek bersedia maka responden harus 

mentandatangani lembar persetujuan. 

2. Anonymity (tanpa nama)  

Merupakan masalah dalam memberikan jaminan dalam subjek penelitian 

dengan cara tidak mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data 

atau hasil penulisan yang akan disajikan. 

3. Confidentially (kerahasiaan) 

Merupakan kerahasiaan hasil penulisan, baik informasi maupun masalah 

lainnya. Semua informasi yang dikumpulkan dijamin kerahasiaanya oleh penulis 

(Afiyanti, Y., & Rachmawati, 2014). 

 


