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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

rancangan studi kasus yaitu salah satu jenis rancangan penelitian yang mencakup 

satu unit penelitian secara insentif.Studi kasus dibatasi oleh tempat dan waktu, 

serta kasus yang dipelajari berupa peristiwa, aktivitas, atau individu. Penelitian ini 

menggunakan rancangan studi kasus yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan 

asuhan keperawatan pada anak demam typhoid dengan hipertermi di RSUD 

Kabupaten Klungkung tahun 2020. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Studi kasus telah dilakukan dengan teknik literature review  yang sudah 

penulis dapatkan dari data  lampiran karya tulis ilmiah yang didapatkan dari 

Repository Poltekkes Denpasar Jurusan Keperawatan yang telah di teliti dan diuji, 

penelitian dilakukan di Ruang Anggrek RSUD Tabanan pada tahun 2018 dan 

2019,  penulis mendapatkan data pada tanggal 3 April 2020.  

C. Subjek Studi Kasus 

Studi kasus tidak mengenal populasi dan sampel, namun lebih mengarah 

kepada istilah subyek studi kasus oleh karena yang menjadi subyek studi kasus 

minimal dua dokumen pasien yang diamati secara mendalam subyek kasus perlu 

dirumuskan kriteria inklusi dan eksklusi. Subjek studi kasus perlu dirumuskan 

kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan ekslusi adalah : 
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1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subyek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan sudah diteliti. Setiap pertimbangan ilmiah 

harus menjadi suatu pedoman dan menentukan kriteria inklusi,(Setiadi, 2013). 

Dalam penelitian ini yang termasuk kriteria inklusi yaitu : 

a. Karya tulis ilmiah yang sudah di izinkan untuk dijadikan penelitian 

b. Karya tulis ilmiah yang sesuai dengan  topik yaitu anak demam typhoid 

c. Karya tulis ilmiah dari tahun 2017- 2019 

2. Kriteria ekslusi 

 Kriteria eksklusi adalah kriteria untuk menghilangkan atau mengeluarkan 

subyek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan studi karena berbagai 

sebab,(Setiadi, 2013). Dalam penelitian ini, yang termasuk kriteria eksklusi 

adalah sebagai berikut : 

a. Karya tulis ilmiah dengan daftar pustaka dibawah tahun 2015 

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 asuhan 

keperawatan anak pada pasien demam typhoid dalam mengatasi masalah 

hipertermi. Asuhan keperawatan pada anak demam typhoid dengan hipertermi 

meliputi data pengkajian keperawatan, diagnosis keperawatan, intervensi 

keperawatan, implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan. 
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E. Jenis, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

Data yang dikumpulkan dari subjek studi kasus adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, badan/ instansi yang secara 

rutin mengumpulkan data,(Setiadi, 2013). Pada penelitian ini menggunakan data 

sekunder diperoleh dengan teknik studi literatur review yang didapatkan melalui 

lampiran  karya tulis ilmiah. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian  ini 

adalah asuhan keperawatan pada anak  demam typhoid dengan hipertermi. 

2. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan  lembar observasi dokumentasi yang dituliskan secara cek list oleh 

penulis. Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data objektif dan 

subjektif, masalah keperawatan, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan, 

evaluasi asuhan keperawatan pada anak demam typhoid dengan hipertermi. 

Penelitian ini menggunakan metode 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. 

Adapun lembar observasi pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut : 

a. Pengkajian 

Lembar pengumpulan data ini berisi data identitas pasien meliputi 

nama,nomor rekam medis, tanggal lahir , umur, jenis kelamin, agama, alamat, 

pendidikan, dan kewarganegaraan. Pengkajian pada lembar pengumpulan data 

juga berisi pengkajian data objektif dan subjektif dengan menggunakan  6 

pernyataan yang meliputi suhu tubuh diatas nilai normal (37,50C), kulit 
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kemerahan, kejang, takikardi, takipnea, dan kulit terasa hangat. Pernyataan yang 

ditemukan pada masing-masing dokumen pasien maka diberi tanda "√" pada 

kolom “ya”, dan jika tidak ditemukan maka diberi tanda "√" pada kolom “tidak”. 

b. Diagnosis keperawatan 

 Diagnosis keperawatan pada lembar pengumpulan data berisi problem 

etiology, sign and symptom pernyataan ditemukan pada masing-masing dokumen 

pasien jika sesuai maka diberi tanda "√" pada kolom “ya”, dan jika tidak 

ditemukan maka diberi tanda "√" pada kolom “tidak”. 

c. Intervensi Keperawatan 

Lembar pengumpulan data pada intervensi keperawatan berisi 12 pertanyaan 

yang berupa check list yang akan diisi oleh penulis. Adapun isi dari lembar 

pengumpulan data pada intervensi keperawatan mengacu pada Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia (SIKI) tahun 2018 yang terdiri dari monitor suhu tubuh, 

sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan 

kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, anjurkan tirah baring, pemberian 

cairan dan elektrolit intravena, monitor suhu anak tiap dua jam, monitor tekanan 

darah, frekuensi pernafasan dan nadi, monitor warna dan suhu kulit, tingkatkan 

asupan cairan dan nutrisi yang adekuat serta pemberian antipiretik. Apabila 

intervensi keperawatan sesuai dengan SIKI maka diberi tanda "√" pada kolom 

“ya”, jika tidak sesuai SIKI maka diberi tanda "√" di kolom “tidak”. 

d. Implementasi Keperawatan 

Lembar pengumpulan data pada implementasi keperawatan dibagi menjadi 

12 pernyataan yang meliputi memonitor suhu tubuh, menyediakan lingkungan 

yang dingin, melonggarkan atau melepaskan pakaian, membasahi dan mengipasi 
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permukaan tubuh, memberikan cairan oral, menganjurkan tirah baring, 

mememberikan cairan dan elektrolit intravena, memonitor suhu anak tiap dua jam, 

memonitor tekanan darah, frekuensi pernafasan dan nadi, memonitor warna dan 

suhu kulit, meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat serta 

memberikan antipiretik. Pernyataan ini menggunakan lembar pengumpulan data 

berupa check list yang akan diisi oleh penulis . Apabila implementasi keperawatan 

yang dilakukan oleh perawat diruangan sesuai dengan intervensi maka diberi 

tanda "√" pada kolom “ya”, jika tidak sesuai maka diberi tanda "√" di kolom 

“tidak”. 

e. Evaluasi 

Lembar pengumpulan data berisi pernyataan-pernyataan yang meliputi 

menggigil menurun, kulit merah menurun, pucat menurun, suhu tubuh membaik, 

suhu kulit membaik, dan tekanan darah membaik. Pernyataan ini menggunakan 

lembar pengumpulan data berupa check list yang nantinya akan diisi oleh peneliti. 

Apabila ditemukan, maka diberi tanda "√" pada kolom “ya”, jika tidak sesuai 

maka diberi tanda "√" di kolom “tidak”. 

3. Cara pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pendekatan kepada subyek dan 

proses pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2018).Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan literatur review. 
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Studi kepustakaan literature review pada penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data kemudian membandingkan dua karya tulis ilmiah mencari 

kesamaan, kelemahan, memberikan pandangan, dan mereview. 

Alur pengumpulan data yaitu : 

a. Mengajukan surat permohonan izin penelitian dikampus Jurusan 

Keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

b. Mengajukan surat permohonan izin penelitian di Direktorat Poltekkes 

Kemenkes Denpasar. 

c. Mengajukan surat permohonan izin penelitian di Badan Perizinan Penanaman 

Modal Provinsi Bali. 

d. Melakukan pemilihan subjek studi kasus dan dokumen keperawatan yang 

sesuai dengan kriteria inklusi. 

e. Peneliti melakukan perbandingan terhadap gambaran asuhan keperawatan 

pada anak demam typhoid untuk mengatasi hipertermi dengan mengambil 

data dari ceklist lampiran karya tulis ilmiah yang sudah ada melalui 

repository Poltekkes Denpasar Jurusan Keperawatan. 

F. Metode Analisis Data 

Data penelitian akan dianalisis dengan analisis diskriptif. Analisis deskriptif 

adalah suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data. Setelah datatersusun 

langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggambarkan dan  

meringkas data secara ilmiah,(Nursalam, 2016). Data akan disajikan dengan 

uraian tentang temuan dalam bentuktulisan. Analisa data dilakukan dengan cara 

mengemukakan fakta, selanjutnya membandingkan dengan teori yang ada dan 

selanjutnya dituangkan dalam opini pembahasan.  
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G. Etika studi kasus 

Etika dalam penelitian ini dapat berupa (Afiyanti dan Rachmawati, 2014) : 

1. Menghormati individu (respect  for persons). 

Menghormati otonomi (Respect for autonomy) yaitu menghargai kebebasan 

seseorang terhadap pilihan sendiri, Melindungi subyek studi kasus (Protection of 

persons) yaitu melindungi individu/subyek penelitian yang memiliki keterbatasan 

atau kerentanan dari eksploitasi dan bahayadengan cara tidak memberikan atau 

mencantumkan nama pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang 

akan disajikan. Penelitian ini tidak menggunakan informed consent karena peneliti 

hanya melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen pasien.  

2. Kemanfaatan (beneficience). 

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). 

Keseimbangan antara beban dan manfaat ketika berpartisipasi dalam 

penelitian.Setiap individu yang berpartisipasi dalam penelitian harus di 

perlakukan sesuai dengan latar belakang dan kondisi masing-masing. Perbedaan 

perlakuan antara satu individu/kelompok dengan lain dapat dibenarkan bila dapat 

dipertanggung jawabkan secara moral dan dapat diterima oleh masyarakat. 

 

 

 


