
 

 

BAB IV  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus dan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan 

pada data faktual daripada penyimpulan, data disajikan secara apa adanya tanpa 

manipulasi. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup 

pengkajian satu unit penelitian secara intensif. Pendekatan kualitatif menekankan 

pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti 

(Nursalam, 2016). Pada penelitian ini yaitu studi kasus tentang gambaran asuhan 

keperawatan pemberian pendidikan kesehatan terhadap ketidakpatuhan program 

pengobatan pada lansia hipertensi, yang bersumber pada jurnal penelitian I Wayan 

Dita Heriawan (2018) melalui repository Poltekkes Denpasar. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian studi kasus dilakukan di Ruang Lansia UPT Puskesmas IV 

Denpasar Selatan mulai bulan April 2020, pada lansia hipertensi dengan 

ketidakpatuhan program pengobatan. 

C. Subjek Studi Kasus 

 Subjek yang digunakan pada studi kasus ini adalah dua orang klien dengan 

pemberian edukasi kesehatan terhadap ketidakpatuhan program pengobatan pada 

lansia hipertensi. Subjek pada kasus ini perlu dirumuskan dengan adanya kriteria 

inklusi dan kriteria ekskulsi sebagai berikut: 
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1. Kriteria inkulsi 

 Kriteria inkulsi adalah karakteristik umum sebjek penelitian dari suatu 

populasi target terjangkau dan akan di teliti (Nursalam, 2016). Kriteria inklusi dari 

studi kasus ini yaitu: 

a. Dokumen hipertensi yang berobat di UPT Puskesmas IV Denpasar Selatan yang 

sudah memasuki usia lanjut yaitu 60-74 tahun 

b. Dokumen lansia hipertensi dengan riwayat tidak rajin berobat dan tidak rutin 

minum obat 

2. Kriteria eksklusi 

 Kriteria ekskulsi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

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

Kriteria eksklusi dari studi kasus ini yaitu, data responden lansia hipertensi dengan 

komplikasi stroke 

D. Fokus Studi Kasus 

 Fokus studi kasus merupakan kajian utama dari masalah yang telah dijadikan 

acuan studi kasus. Fokus studi kasus pada penelitian ini adalah pemberian edukasi 

kesehatan terhadap ketidakpatuhan program pengobatan pada lansia hipertensi. 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data  

 Pengumpulan data merupakan upaya untuk mendapatkan data yang dapat 

digunakan sebagai informasi tentang klien (Hidayat, 2010). Jenis data yang 

dikumpulkan pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Setiadi, (2013) data 

sekunder adalah data diperoleh dari rekam medik klien. Pada penelitian ini 

menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data 
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yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah asuhan keperawatan pemberian 

edukasi kesehatan terhadap ketidakpatuhan program pengobatan pada lansia 

hipertensi, yang bersumber dari rekam medik klien di Ruang Lansia UPT 

Puskesmas IV Denpasar Selatan.  

2. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data dengan menggunakan literature review dengan 

langkah-langkah pengumpulan data bergantung pada rancangan penelitian dan 

teknik instrument yang digunakan (Nursalam, 2011). 

 Langkah-langkah pengumpulan data diperlukan agar dalam pengumpulan 

data, data yang akan di jadikan kasus kelolaan menjadi sistematis. Adapun langkah-

langkah pengumpulan data adalah sebagai berikut:  

1) Melaksanakan seminar proposal dan melakukan perbaikan sesuai dengan 

arahan dari pembimbing 

2) Mendapat persetujuan dari pembimbing untuk melaksanakan pengambilan data 

3) Mahasiswa mencari kasus melalui repository Poltekkes Kemenkes Denpasar, 

data yang diambil adalah data yang sesuai dengan judul yang sudah dibuat 

4) Peneliti menguraikan hasil yang diperoleh sesui dengan fokus studi kasus dan 

menyusun pembahasan serta keterkaitannya dengan teori. 

5) Peneliti wajib memberikan simpulan sesuai dengan tujuan studi kasus dan saran 

berdasarkan temuan studi kasus terhadap subyek yang terkait. 

6) Setelah proses hasil pembimbing selesai mahasiswa mendaftarkan diri dan 

menyerahkan KTI ke penguji untuk dapat melaksanakan ujian KTI. 

3. Instrumen pengumpulan data dokumentasi 
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Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam penelitian, atau secara spesifik 

disebut sebagai alat untuk mengukur variabel dalam penelitian (Sugiyono, 2014). 

Data yang dikumpulkan pada lembar pengumpulan data disesuaikan dengan data 

yang diperoleh melalui hasil literature review Repository Poltekkes Denpasar 

dalam hal ini data yang digunakanyaitu gambaran asuhan keperawatan 

ketidakpatuhan terhadap regimen pengobatan pada pasien hipertensi yang telah 

diteliti pada tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan 29 Maret 2018. 

F. Metode Analisis Data 

 Analisis data sangat penting dalam penelitian karena dengan analisis suatu 

data memiliki arti atau makna yang berguna untuk memecahkan masalah peneliti 

(Setiadi, 2013). Data penelitian ini dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis deskriptif adalah suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data, setelah 

data tersusun langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggambarkan 

dan meringkas data secara ilmiah (Nursalam, 2011). Data dikumpulkan dari hasil 

literature review dan laporan kasus yang selanjutnya diinterprestasikan dan 

dibandingkan dengan teori yang ada sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi 

dalam intervensi tersebut. 

G. Etika Studi Kasus 

1. Persetujuan menjadi responden (Inform consent) 

  Merupakan persetujuan subjek atau partisipan untuk berpartisipasi dalam 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan memberikan lembar surat 

persetujuan. Lembar pernyataan persetujuan diberikan kepada partisipan setelah 

diberikan informasi dan sebelum penelitian dilakukan. Adapun informasi yang 
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diberikan meliputi tujuan penelitian, prosedur penelitian, durasi keterlibatan 

partisipan, hak-hak dari partisipan dan bentuk partisipasinya dalam penelitian ini. 

2. Tanpa nama (Anonymty) 

 Merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam subjek penelitian 

dengan cara tidak mencantumkan nama respondeen pada lembar alat ukur dan 

hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian 

(Dharma, 2011). 

3. Kerahasiaan (Confidentiality)  

 Peneliti juga harus menjaga kerahasian informasi yang di dapatkan 

mengenai partisipan. Partisipan memiliki hak otonomi secara sadar dan tanpa 

paksaan untuk setuju berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan peneliti. 


