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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

rancangan studi kasus. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan atau memaparkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi 

pada masa kini. Deskripsi peristiwa dilakukan secara sistematis dan lebih 

menekankan pada data faktual daripada penyimpulan (Nursalam, 2013). 

Desain penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus. Penelitian studi 

kasus merupakan penelitian dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu 

kasus yang terdiri dari unit tunggal. Unit tunggal dapat berarti satu orang, kelompok 

penduduk yang terkena masalah. Unit yang menjadi masalah tersebut dianalisa 

secara mendalam baik dari segi yang berhubungan dengan kasusnya sendiri, faktor 

resiko, yang mempengaruhi, kejadian yang berhubungan dengan kasus maupun 

tindakan dan reaksi dari kasus terhadap suatu perlakuan atau pemaparan tertentu, 

meskipun yang diteliti dalam kasus tersebut hanya berbentuk unit tunggal, namun 

dianalisa secara mendalam (Setiadi, 2013). Penelitian ini menggunakan rancangan 

studi kasus yaitu gambaran asuhan keperawatan pemeberian terapi aktivitas 

sosialisasi sesi III : kemampuan bercakap-cakap untuk mengatasi isolasi sosial pada 

subyek skizofrenia di UPTD RSJ Provinsi Bali.  
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B. Tempat dan Waktu 

Studi kasus dilaksanakan di Ruang Kunti UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali 

yang dimulai dari pengajuan judul sampai penyusunan laporan hasil studi kasus dari 

bulan Februari s/d Juni tahun 2019.  

C. Subyek Studi Kasus 

Penelitian pada studi kasus ini tidak mengenal populasi dan sampel, 

namun lebih mengarah kepada istilah subyek studi kasus oleh karena yang menjadi 

subyek studi kasus sejumlah 7-10 subyek (kelompok) di UPTD. RSJ Dinkes 

Provinsi Bali yang diamati secara mendalam. Subyek yang digunakan dalam studi 

kasus ini adalah 7-10 orang dengan masalah keperawatan yang sama yaitu Isolasi 

Sosial, perawat yang memberikan prosedur keperawatan, serta semua kolaborasi 

perawat dengan tenaga kesehatan lainnya. Subyek pada kasus ini perlu dirumuskan 

dengan adanya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebagai berikut : 

1. Kriteria Inklusi 

Menurut Nursalam (2017) kriteria inklusi adalah karakteristik umum 

subyek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan di teliti. 

Dalam penelitian ini yang termasuk kriteria inklusi adalah : 

a. Subyek yang bersedia menjadi responden 

b. Subyek yang mengalami isolasi sosial yang sudah mampu memperkenalkan diri 

dan berkenalan 

c. Subyek yang mengalami isolasi sosial yang sudah dapat melakukan interaksi 

interpersonal 
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2. Kriteria Eksklusi 

Menurut Nursalam (2017) kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau 

mengeluarkan subyek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai 

sebab, antara lain: Subyek Isolasi Sosial yang sebelumnya sudah bersedia menjadi 

responden namun karena alasan tertentu berhalangan hadir dan berhenti ketika 

mengikuti sesi penelitian.  

D. Fokus Studi Kasus 

Fokus studi kasus adalah kajian utama yang akan dijadikan titik acuan 

studi kasus. Fokus studi kasus pada penelitian ini yaitu pemberian prosedur terapi 

aktivitas kelompok sosialisasi sesi 3 kemampuan bercakap-cakap untuk mengatasi 

isolasi sosial pada subyek skizofrenia. 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dari subyek studi kasus adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, badan atau instansi yang 

secara rutin mengumpulkan data seperti nama, jenis kelamin, usia, status 

perkawinan, agama, suku bangsa, pendidikan, bahasa yang dipergunakan, 

pekerjaan dan alamat dari rekam medik subyek (Setiadi, 2013a). Data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Gambaran Asuhan Keperawatan 

Pemberian Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi Sesi 3 : kemampuan bercakap-

cakap untuk mengatasi isolasi sosial pada subyek skizofrenia di UPTD RSJ Provinsi 

Bali. 
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2. Cara pengumpulan data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

sesuai variabel yang diteliti adalah dengan pengisian lembar observasi dengan  

observasi partisipatif dan wawancara tak terstruktur dan dokumentasi. Observasi 

partisipatif adalah observasi yang dilakukan oleh pengamat atau observer dengan 

benar-benar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang yang 

sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.Wawancara tak 

terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pedoman sistemasis, 

pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan. Serta mendokumentasikan setiap tahapan proses 

keperawatan. Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Mengajukan surat pengantar ke Direktorat Poltekkes Denpasar untuk mengurus 

ijin penelitian. 

b. Mengajukan ijin melaksanakan penelitian ke Badan Penanaman Modal dan 

Perijinan Provinsi Bali. 

c. Mengajukan ijin penelitian ke Direktur UPTD RSJ Provinsi Bali. 

d. Peneliti melakukan pendekatan secara informal kepada sampel yang akan 

diteliti dengan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. 

e. Melakukan pemilihan sampel sesuai dengan kriteria inklusi. 

f. Memberikan lembar persetujuan dan jika subyek menolak untuk menjadi 

responden untuk diteliti maka peneliti tidak akan memaksa dan menghormati 

haknya. 
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3. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan 

lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data objektif, 

data subyektif, masalah keperawatan, intervensi keperawatan, tindakan 

keperawatan, evaluasi asuhan keperawatan subyek skizofrenia dengan isolasi 

sosial.  

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif ialah suatu usaha mengumpulkan dan 

menyusun data. Setelah data tersusun langkah selanjutnya ialah mengolah data 

dengan menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah (Nursalam, 2017). Data 

akan disajikan dengan uraian tentang temuan dalam bentuk tulisan. 

G. Etika Studi Kasus 

Pada bagian ini, dicantumkan etika yang mendasari penyusunan studi kasus, 

yang terdiri dari : 

1. Inform consent (persetujuan menjadi klien) 

Inform consent (persetujuan menjadi klien) adalah bentuk persetujuan antara 

peneliti dengan responden peneliti dengan memberikan lembar persetujuan. Inform 

consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan 

lembar persetjuan menjadi responden. Tujuan dari inform consent adalah agar 

subyek mengerti maksud dan tujuan penelitian dan mengetahui dampaknya. Jika 

subyek bersedia maka subyek harus menandatangani hak respon. 

 

2. Anonymity (tanpa nama) 
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Peneliti memberikan jaminan kepada subyek penelitian dengan tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan 

disajikan. 

3. Confidentially (kerahasiaan) 

Masalah ini memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi 

maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang sudah dikumpulkan 

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil penelitian.  

4. Self Determination (Otonomi) 

Klien memiliki otonomi dan hak untuk membuat keputusan secara sadar dan 

dipahami dengan baik, bebas dari paksaan untuk berpartisipasi atau tidak dalam 

penelitian ini atau untuk mengundurkan diri dari penelitian ini.  

5. Fair Handling (Penanganan Yang Adil) 

Penanganan yang adil memberikan individu hak yang sama untuk dipilih atau 

terlibat dalam penelitian tanpa diskriminasi dan diberikan penanganan yang sama 

dengan menghormati seluruh persetujuan yang disepakati, dan untuk memberikan 

penanganan terhadap masalah yang muncul selama partisipasi dalam penelitian.  

6. The Right to Get Protection (Hak Mendapatkan Perlindungan)   

Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ketidaknyamanan dan kerugian 

mengharuskan agar klien dilindungi dari eksploitasi dan peneliti harus menjamin 

bahwa semua usaha dilakukan untuk meminimalkan bahaya atau kerugian dari 

suatu penelitian, serta memaksimalkan manfaat dari penelitian


