
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Desain Penelitian  

Pengelompokan jenis penelitian sangat bermacam-macam menurut aspek mana 

penelitian itu ditinjau. (Setiadi, 2007). Dalam karya tulis ini, jenis penelitian yang 

digunakan menurut penerapannya yaitu penelitian terapan (applied research) yang 

merupakan penelitian yang hasilnya langsung dapat digunakan dalam klinik. Karya 

tulis ini juga menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yang merupakan 

penelitian yang hanya menggambarkan keadaan suatu penyakit tanpa kesimpulan 

umum. (Setiadi, 2007) 

Penelitian karya tulis ini ditinjau dari desain yang digunakan yaitu 

menggunakan desain penelitian observasional (penelitian non eksperimental) yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk pengamatan. Penelitian observasional dibagi menjadi 

dua jenis yaitu deskriptif dan analitik. Dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan 

penelitian observasional jenis deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus 

yaitu studi yang dilaksanakan dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu 

kasus yang terdiri dari satu unit tunggal. (Setiadi, 2007) 

Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini termasuk dalam jenis penelitian terapan 

yang bersifat deskriptif, sedangkan desain penelitiannya yaitu penelitian observasional 

jenis deskriptif dengan pendekatan studi kasus. 
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B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian akan dilaksanakan di Ruang Obgyn RSUP Sanglah. Penyusunan 

proposal dilakukan dimulai dari Bulan Februari hingga Mei. Adapun waktu persiapan 

dalam penyusunan proposal yaitu dimulai pada 5 Februari 2018, dan tahap pelaksanaan 

penyusunan proposal dilakukan juga dimulai dari tanggal 5 Februari hingga 9 Maret, 

dan diseminarkan pada periode 12-16 Maret 2018. Setelah proposal diseminarkan 

dilakukan proses revisi, sehingga peneliti dapat melakukan kepengurusan ijin 

penelitian dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi serta melakukan penelitian. 

Setelah penyusunan laporan karya tulis ilmiah sudah lengkap, sehingga dapat 

dilakukan ujian karya tulis ilmiah periode 14-25 Mei 2018. 

C. Subjek Studi Kasus  

 

Pada penelitian ini menggunakan istilah subjek studi kasus dengan subjek studi 

kasus sejumlah dua orang pasien (individu) yang diamati secara mendalam. Subjek 

studi kasus pada penelitian ini adalah 2 orang pasien dengan masalah keperawatan yang 

sama yaitu ansietas atau kecemasan, perawat memberikan prosedur asuhan 

keperawatan berupa terapi psikoreligius serta berkolaborasi dengan tenaga kesehatan 

lainnya 

1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi atau keriteria yang layak diteliti adalah karakteristik umum subjek 

penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau akan diteliti. Pertimbangan 
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ilmiah harus menjadi pedoman dalam menentukan keriteria inklusi (Setiadi, 2007). 

Keriteria inkluisi dalam penelitian ini adalah : 

a. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan evaluasinya yang 

dibuktikan dengan pengisian inform consent  

b. Pasien kanker serviks dengan rentang usia diantara 20-50 tahun 

c. Belum pernah mengikuti terapi psikoreligius  

d. Komunikatif dan kooperatif  

e. Beragama Hindu  

f. Pasien kanker serviks dengan masalah ansietas 

2. Kliteria eksklusi 

Kriteria eksklusi atau keriteria yang tidak layak diteliti adalah menghilangkan atau 

mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan studi karena berbagai 

sebab (Setiadi, 2007). 

a. Subjek tidak sanggup mengikuti penelitian  

b. Subjek mengalami penurunan kesadaran, demensia dan dengan gejala psikotik 

lainnya 

c. Subjek meninggal dunia  

D. Fokus Studi  

 

Fokus studi kasus merupakan kajian utama yang menjadi permasalahan dasar 

studi kasus. Fokus studi kasus dalam penelitian ini adalah penerapan terapi 

psikoreligius pada pasien kanker serviks dengan ansietas. 
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E. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Jenis data  

Dalam karya tulis ilmiah ini, jenis data yang digunakan yaitu data primer 

dan sata sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil 

pengukuran dengan kuisioner HARS, observasi, pengamatan, survei, wawancara, 

dan lain-lain, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, 

badan atau organisasi atau instansi yang secara rutin mengumpulkan data. (Setiadi, 

2007). Jenis data yang dikumpulkan pada karya tulis ilmiah ini adalah penerapan 

terapi psikoreligius dalam mengatasi ansietas pada pasien kanker serviks.  

2. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu : 

a. Wawancara  

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

secara lisan dari responden atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan 

responden. Pengumpulan data dengan teknik ini dapat digunakan untuk 

memperoleh data yang bersifat fakta. Wawancara dapat pula digunakan untuk 

mengetahui sikap, pendapat, pengalaman, dan lain-lain. (Setiadi, 2007) 

b. Observasi  

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan observasi jenis 

observasi partisipatif, yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan 

benar-benar ikut berperan aktif melakukan kegiatan-kegiatan pada aktivitas 

yang diselidiki. (Setiadi, 2007) 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah langkah pengumpulan data yang dikumpulkan 

berdasarkan dokumen asli, dokumen yang dapat berupa gambar, table, grafik 

dan lain sebagainya. (Hidayat, 2011). 

3. Langkah-langkah pengumpulan data  

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu : 

a. Tahap persiapan  

1) Mengajukan izin penelitian di Direktorat Poltekkes Denpasar  

2) Mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Kepala Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali  

3) Mengajukan surat rekomendasi ke Kesbangpol Provinsi Bali  

4) Mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Komisi Etik dan 

Diklat RSUP Sanglah  

5) Mengajukan surat permohonan izin penelitian ke Ruang Obgyn RSUP 

Sanglah  

6) Menetapkan peneliti pendamping (enumerator) yakni Clinical Instrument  

7) Mencari kasus melalui buku register di RSUP Sanglah, dengan masing-

masing mahasiswa 2 pasien dengan masalah yang sama untuk dijadikan 

pasien. 

b. Tahap pelaksanaan  

1) Melakukan pendekatan secara informal kepada pasien yang akan diteliti  

2) Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dengan memberikan informasi 

bahwa data pribadi akan dirahasiakan 
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3) Memberikan lembar persetujuan kepada pasien, apabila pasien bersedia 

maka pasien dapat menandatangani inform consent, namun apabila pasien 

menolak maka peneliti tidak memaksa dan menghormati keputusan 

pasien. 

4) Mengumpulkan lembar persetujuan dan instrument yang diperlukan  

5) Melakukan observasi penerapan terapi psikoreligius dalam mengatasi 

ansietas (kecemasan) pada pasien kanker serviks  

6) Melakukan observasi penelitian pada pasien kanker serviks  

7) Penerapan terapi dilakukan dengan 6 sesi yang masing-masing dilakukan 

selama 15-30menit  

c. Tahap akhir  

1) Memeriksa kesenjangan yang muncul di lapangan selama pelaksanaan 

studi kasus dan menyusun pembahasan pada laporan  

2) Wajib memberikan kesimpulan dan saran serta rekomendasi yang 

aplikatif sesuai hasil pembahasan. 

Setelah proses hasil bimbingan selesai, sehingga paneliti dapat 

mendaftarkan diri pada Koordinator KTI untuk dapat melaksanakan ujian 

KTI. 

4. Instrument penelitian  

Instrument pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengobservasi, mengukur, dan menilai suatu fenomena (Hidayat, 

2011; Setiadi, 2007). Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
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HARS yang berupa kuisioner, lembar observasi dan asuhan keperawatan yang 

meliputi pengkajian, diagnose keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi.  

Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner HARS untuk mengukur 

tingkat ansietas yang dialami pasien kanker serviks. Adapun pemberian skor yang 

dilakukan pada masing-masing item dengan ketentuan skor 0 bila tidak ditemukan 

gejala sama sekali, skor 1 bila terdapat satu gejala dari pilihan yang ada, skor 2 bila 

terdapat separuh dari gejala yang ada, skor 3 bila terdapat lebih dari separuh gejala 

yang ada, dan skor 4 bila terdapat semua gejala yang ada. Setelah dilakukan skoring 

pada masing-masing item pertanyaan tersebut, sehingga dapat digolongkan 

kategori tingkat kecemasan yang dialami pasien, dengan ketentuan kategori <14 

tidak ada ansietas, skor 14-20 ansietas ringan, skor 21-27 ansietas sedang, skor 28-

41 ansietas berat, skor 42-56 panik. (Hawari, 2016). Selain kuisioner HARS, 

peneliti juga menggunakan lembar observasi untuk mengobservasi tingkat 

kecemasan pasien dan juga dilengkapi dengan asuhan keperawatan yang meliputi 

pengkajian, diagnose keperawata, perencanaan, implementasi keperawatan dan 

evaluasi.  

F. Metode Analisis Data  

 

Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai semua data terkumpul. 

Analisa data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta, dan membandingkan 

dengan teori yang ada, yang kemudian dibahas dengan opini pembahasan. Teknik 

analisa data menggunakan cara menarasikan jawaban-jawaban yang diperoleh dari 

hasil inteprstasi data yang berupa wawancara yang mendalam yang dilakukan untuk 
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menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara 

observasi, studi dokumentasi yang menghasilkan data yang kemudian dibandingkan 

dengan teori yang ada sebagai bahan untuk memberikan intervensi. Adapun urutan 

analisis data yaitu : 

1. Pengumpulan data  

Data dikumpulkan dengan cara WOD yaitu wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Pengumpulan data dicatat dalam bentuk catatan lapangan, yang 

kemudian disalin dalam bentuk transkip atau catatan terstruktur. 

2. Mereduksi data  

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data tersebut kemudian dikelompokan 

menjadi data subjektif dan data objektif, dianalisis berdasarkan hasil pemeriksaan 

diagnostik yang kemudian dibandingkan dengan nilai normal. 

3. Penyajian data  

Penyajian data disesuaikan dengan desain penelitian yaitu desain studi kasus 

deskriptif. Data disajikan dalam bentuk narasi atau deskriptif, dapat disertai dengan 

opini dari subjek studi kasus yang merupakan data pengukurannya. Penyajian data 

juga dapat disajikan dalam bentuk table, gambar, grafik, flip chart, dan lain 

sebagainya. Kerahasiaan klien dijamin dengan mengaburkan identitas pasien. 

4. Verifikasi dan kesimpulan 

Dari data yang disajikan, kemudian data dibahas dan dibandingkan dengan teori 

kajian pustaka dan hasil penelitian peneliti terdahulu dan secara teoritis dengan 

perilaku kesehatan. Penarikan kesimpulan dengan metode induksi. Data yang 
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dikumpulkan dikaitkan dengan data pengkajian, diagnosis, perencanaan, tindakan 

dan evaluasi. 

G. Etika Studi Kasus 

 

Pada bagian ini dicantumkan etika penelitian yang mendasari penelitian studi 

kasus yang terdiri dari : 

1. Inform Consent  

Inform consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan subjek studi 

kasus dengan memberikan lembar persetujuan. Inform consent diberikan sebelum 

peneliti melakukan penelitian dengan memberikan lembar persetujuan menjadi 

subjek studi kasus. Tujuan inform consent adalah agar subjek mengerti maksud dan 

tujuan selama dilakukannya penelitian dan mengetahui dampaknya.  

2. Anonymity (tanpa nama) 

Anonymity merupakan salah satu bentuk jaminan pada subjek studi kasus dengan 

cara tidak memberikan atau mencantumkan nama subjek studi kasus pada lembar 

pengumpulan data atau hasil penelitian yang disajikan. 

3. Confidentially (kerahasiaan) 

Confidentially merupakan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun 

masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil 

penelitian. 

 


