
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam karya tulis ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan 

rancangan studi kasus.Penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan suatu keadaan secara 

objektif.Penelitian ini menggunakan desain observasi dimana penelitian hanya 

bertujuan untuk melakukan pengamatan dan non eksperimental.Penelitian ini 

menggunakan rancangan studi kasus yaitu salah satu jenis rancangan penelitian yang 

mencakup satu unit penelitian secara insentif(Nursalam, 2016). Studi kasus dibatasi 

oleh tempat dan waktu, serta kasus yang dipelajari berupa peristiwa, aktivitas, atau 

individu dan menggambarkan atau mendeskripsikan asuhan keperawatan pemberian 

terapi Thought Stopping untuk menurunkan ansietas. 

B. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan di Yayasan Kesehatan Bali yang beralamat di Jln Ciung 

Wanara IVB No 2 Renon.Pengajuan judul dan perencanaan dimulai dari bulan 

Februari sampai bulan Maret tahun 2018.Pengumpulan data, analisa data, dan 

pelaporan hasil penelitian dilaksanakan dari bulan April sampai bulan Mei tahun 

2018.Jadwal kegiatan penelitian ini secara lebih rinci terdapat pada lampiran 1. 
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C. Subyek Studi Kasus 

Penelitian pada studi kasus ini tidak mengenal populasi dan sample, tetapi lebih 

mengarah kepada istilah subjek studi kasus oleh karena yang menjadi subjek studi 

kasus adalah sejumlah dua orang/individu yang diamati secara mendalam. Subjek 

yang digunakan dalam studi kasus ini adalah dua orang klien dengan masalah yang 

sama yaitu pasien HIV-AIDS dan pasien yang mengalami ansietas serta perawat yang 

dapat menjalankan prosedur Thought Stopping.  

1) Kriteria inklusi  

Menurut Setiadi (2013) kriteria inklusi adalah karateristik umum subyek penelitian 

dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Pertimbangan ilmiah 

harus menjadi pedoman dalam menentukan kriteria inklusi. Dalam penelitian ini yang 

termasuk kriteria inklusi adalah: 

a. Klien ODHA yang bersedia secara sukarela mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 

b. Klien ODHA yang menjalani pendampingan di Yayasan Kesehatan Bali  

c. Klien ODHA yang mengalami ansietas. 
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2) Kriteria eksklusi 

 Menurut Setiadi (2013) kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau 

mengeluarkan subyek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan studi karena berbagai 

sebab. kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah : 

a. Klien ODHA yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. 

b. Klien ODHA dengan penyakit penyerta 

c. Klien ODHA yang dalam proses pemberian terapi Thought Stopping meminta 

mengundurkan diri.  

D. Fokus Studi Kasus 

Fokus studi kasus merupakan kajian utama dari masalah yang akan dijadikan 

acuan studi kasus. Fokus studi kasus pada penelitian ini adalah pasien HIV-AIDS 

yang mengalami ansietas. 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari pihak 

lain, badan/instansi yang secara rutin mengumpulkan data(Setiadi, 2013). Data yang 

akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah gambaran asuhan keperawatan 

pemberian terapi thought stopping untuk menurunkan ansietas pada ODHA. 

 

 

 



30 
 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah pengumpulan data yang akan dilakukan sebagai berikut : 

a. Mengajukan izin penelitian ke Poltekkes Denpasar. 

b. Mengajukan surat permohonan izin penanaman Modal dan perizinan provinsi 

Bali. 

c. Mengajukan surat rekomendasi ke Kesbanglinmas kota Denpasar  

d. Mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Yayasan Kesehatan Bali 

e. Melakukan pendekatan formal kepada petugas kesehatan di Yayasan Kesehatan 

Bali dalam mencari sample penelitian. 

f. Pendekatan informal kepada pasien HIV-AIDS dengan menyampaikan maksud 

dan menjelaskan tujuan penelitian, memberikan lembar persetujuan bila klien 

bersedia untuk menjadi responden penelitian dan tidak akan memaksa bila klien 

menolak mengikuti penelitian. 

g. Mendampingi klien tentang tata cara pengisian lembar persetujuan. 

h. Mengumpulkan lembar persetujuan dan instrument yang diperlukan. 

i. Melakukan observasi pemberian terapi Thought Stopping pada pasien HIV-AIDS 

untuk menurunkan ansietas. 

j. Melakukan observasi pemberian asuhan keperawatan pada ODHA dengan 

Ansietas 

k. Pemberian terapi dilakukan dalam 3 sesi, dalam satu sesi akan dilakukan terapi 

selama 30-45 menit. 

3. Instrument Pengumpulan Data 
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Instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengobservasi, mengkur atau menilai suatu fenomena. Data yang diperolah 

dari suatu pengukuran kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai bukti (evidence) 

dari suatu penelitian (Dharma, 2015). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa HRS-A instrument ini akan diberikan dalam bentuk kuisioner dan Lembar 

Observasi asuhan keperawatan yang meliputi tahap pengkajian, diagnose, 

perencanaan, serta evaluasi. 

F. Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban yang 

diperoleh dari hasil intepretasi wawancara mendalam yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah. Teknik analisis digunakan dengan cara observasi oleh 

peneliti dan studi dokumentasi yang menghasilkan data selanjutnya diintepretasikan 

dan dibandingkan dengan teori yang sudah ada sebagai bahan untuk memberikan 

rekomendasi dalam intervensi tersebut. Urutan dalam analisis adalah : 

1. Mereduksi Data 

Data hasil wawancara yang terkumpul dalam bentuk catatan lapangan dijadikan 

satu dalam bentuk transkip dan dikelompokkan menjadi data subyektif dan objektif, 

dianalisis berdasarkan hasil pemeriksaan diagnostik kemudian dibandingkan nilai 

normal. 
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2. Triangulasi dan Penyajian Data 

 Penyajian data disesuaikan dengan desain studi kasus deskriptif yang dipilih 

untuk studi kasus.Data disajikan secara terstruktur atau narasi dan dapat disertai 

dengan cuplikan ungkapan verbal dari subyek studi kasus yang merupakan data 

pendukungnya.Penyajian data juga dapat dilakukan dengan tabel, gambar, grafik, flip 

chart, dan lain sebagainya.Kerahasiaan dari pasien dijamin dengan jalan 

mengaburkan identitas dari pasien. Penyajian data menggunakan teknik trianggulasi 

yaitu peneliti mengeksplorasi fenomena yang diteliti lebih mendalam dengan cara 

melakukan berbagai variasi metode atau cara dalam memperoleh data untuk 

meningkatkan pemahaman dan penjelasan yang komprehensif dari yang akan 

dihasilkan. Trianggulasi dapat dilakukan peneliti mulai dari merancang desain 

penelitian, selama pengumpulan data dan menganalisa data atau sepanjang proses 

riset berlangsung. 

3. Verifikasi dan Kesimpulan  

Dari data yang disajikan, kemudian data dibahas dan dibandingkan dengan hasil-

hasil penelitian terdahulu dan secara teoritis dengan perilaku kesehatan.Penarikan 

kesimpulan dengan metode induksi.Data yang dikumpulkan terkait dengan data 

pengkajian, diagnosis, perencanaan, tindakan dan evaluasi.Teknik analisis yang 

digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban yang diperoleh dari hasil 

intepretasi wawancara mendalam yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. 

Teknik analisis digunakan dengan cara observasi oleh peneliti dan studi dokumentasi 

yang menghasilkan data selanjutnya diintepretasikan dan dibandingkan dengan teori 
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yang sudah ada sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam intervensi 

tersebut. 

G. Etika Sudi Kasus 

Prinsip pertama mempertimbangkan hak-hak klien untuk mendapatkan informasi 

terbuka dan berkaitan dengan penelitian.hak mendapat informasi tersebut merupakan 

autonomy pasien yang harus dijunjung tinggi oleh seorang perawat.Setiap klien diberi 

hak penuh untuk menyetujui atau menolak menjadi responden dengan cara 

menandatangani informed concent atau surat pernyataan kesediaan yang telah 

disiapkan oleh peneliti(Amelia, 2013). Selanjutnya, pelaksanaan Thought Stopping 

dilakukan dalam tiga sesi selama 30-45 menit oleh perawat di ruang konseling VCT. 

Prinsip kedua tidak menampilkan informasi nama dan alamat asal klien, dalam 

kuisioner dan alat ukur untuk menjamin anonimitas (anonymous)dan kerahasiaan 

(Confidentiality) untuk itu kerahasiaan pasien harus tetap dihormati oleh peneliti 

(Amelia, 2013). 

Prinsip ketiga merupakan konotasi keterbukaan dan keadilan (Justice) dengan 

menjelaskan prosedur penelitian, memerlakukan klien secara adil.Demi kelancara 

pelaksanaan Terapi Thought Stopping pada klien HIV-AIDS yang mengalami 

ansietas dilakukan dalam 3 kali pertemuan dan untuk setiap pertemuan dilaksanakan 

selama 30-45 menit. 
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Prinsip keempat adalah memaksimalkan hasil yang bermanfaat (Beneficience) dan 

meminimalkan hal yang merugikan (Maleficience) dengan melakukan tindakan 

Thought Stopping pada pasien HIV-AIDS untuk mengatasi ansietas.(Swarjana, 2012). 

Prinsip kelima adalah kejujuran (Veracity) artinya, dalam memberikan informasi 

harus jujur agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan benar sehingga 

dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.(Amelia, 2013). 

 

 


