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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan rancangan studi kasus. 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. Studi kasus dibatasi oleh tempat dan waktu, serta kasus yang dipelajari 

berupa peristiwa, aktivitas, atau individu dan menggambarkan atau  

mendeskripsikan asuhan keperawatan pemberian terapi terapi menulis ekspresif 

dalam pengungkapan diri (Self Disclosure)  untuk mengatasi ansietas di Yayasan 

Kesehatan Bali 

B. Tempat Dan Waktu  

Penelitian telah dilaksanakan di Yayasan Kesehatan Bali pada bulan April 

2018 dan selesai pada bulan Mei 2018. Waktu yang dibutuhkan dalam 

melakukan penelitian ini dimulai dari penyusunan sampai dengan seminar hasil 

penelitian. Secara rinci jadwal terlampir pada lampiran 1  

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 dua subjek (individu) yang diamati secara 

mendalam. Subjek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah 2 orang (2 
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kasus) dengan masalah keperawatan yang sama yaitu kecemasan pada Orang 

Dengan HIV-AIDS (ODHA) selama 3 x 30 menit, petugas kesehatan  yang 

memberikan asuhan keperawatan, keluarga yang dominan mendampingi subjek 

di tempat penelitian, serta semua kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. 

1. Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2013). Kriteria 

inklusi dalam penelitian ini adalah : 

a.  Subjek ODHA yang  menjalani pedampingan di Yayasan Kesehatan Bali  

b. Subjek ODHA yang mampu membaca dan menulis. 

c. Subjek ODHA berusia (25-49 tahun) 

d. Subjek ODHA yang bersedia menjadi responden dengan mendantangani 

informed consent. 

2. Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dan studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2013). 

Kritera eksklusi dalam penelitian ini adalah :  

a. Subjek ODHA yang dalam proses pemberian terapi meminta pengunduran 

diri. 

b. Subjek ODHA yang tidak mampu menyelesaikan prosedur terapi menulis 

ekspresif dalam pengungkapan diri (Self Disclosure). 
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D. Fokus Studi  

Fokus studi kasus adalah kajian utama yang akan dijadikan titik acuan studi 

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

menulis ekspresif dalam pengungkapan diri (Self Disclosure) untuk mengatasi 

kecemasan pada Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA). 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis  pengumpulan data sesuai batasan karakteristik berupa adanya keluhan 

ansietas pada subjek ODHA yang dijadikan subjek penelitian, menggunakan alat 

ukur Hamilton Rating Scale for Anxiety (HRS-A) untuk mengetahui tingkat 

ansietas pasien. Pemberian skor dilakukan 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 yanga ada, skor 4 bila terdapat 

semua gejala yang ada. Setelah dilakukan skoring masing-masing  pertanyaan 

tersebut, ansietas dapat digolongkan dalam beberapa kategori skor <14 tidak ada 

ansietas, skor 14-20 ansietas ringan, skor 21- 27 ansietas sedang, skor 28-41 

ansietas berat, skor 42-56 ansietas berat sekali. 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini  adalah wawancara, 

observasi partisipan dimana peneliti mendampingi subjek penelitian, mengamati, 

serta mendokumentasikan setiap tahapan melalui proses keperawatan meliputi 

pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

F. Metode Analisis Data  

Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan 

data sampai dengan semua data terkumpul. Analisa data dilakukan dengan cara 
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mengemukakan fakta, selanjutnya membandingkan dengan teori yang ada dan 

selanjutnya dituangkan dalam opini pembahasan. Teknik analisis yang 

digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban yang diperoleh dari hasil 

interpretasi wawancara mendalam yang dilakukan untuk menjawab rumusan 

masalah. Teknik analisis digunakan dengan cara observasi oleh peneliti dan studi 

dokumentasi yang menghasilkan data untuk selanjutnya diinterpretasikan dan 

dibandingkan dengan teori yang sudah ada sebagai bahan untuk memberikan 

rekomendasi dalam intervensi tersebut. 

 Berikut ini urutan dalam analisis yaitu : 

1. Reduksi 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 diagnostic 

kemudian dibandingkan nilai normal. 

2. Penyajian Data  

Data dikelompokan menjadi bagian dan sub bagian sesuai dengan 

informasi yang diperoleh. Data yang disajikan dalam bentuk naratif. Data hasil 

pengamatan, diuraikan secara rinci tentang situasi, kejadian, interaksi dan 

tingkah laku yang diamati. Data hasil pembicaraan/wawancara mendalam, 

diuraikan pernyataan subyek yang diwawancara (kutipan langsung), uraian 

tentang sikap, keyakinan dan pemikirannya. Data dari bahan tertulis 

(dokumen), diuraikan dengan mencantumkan petikan atau keseluruhan 

dokumen/surat/rekaman.  
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3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan  

Berdasarkan data yang sudah direduksi dan disajikan kemudian ditarik 

kesimpulan sementara. Data yang dikumpulkan terkait dengan data pengkajian, 

diagnosis, perencanaan, tindakan dan evaluasi.  

G. Etika Studi Kasus  

Pada bagian ini dicantumkan etika yang mendasari penyusunan studi kasus 

yang terdiri dari :  

1. Inform Consent (persetujuan menjadi pasien) 

Merupakan bentuk peretujuan antara peneliti dengan responden peneliti 

dengan memberikan lembar pesetujuan. Inform consent tersebut diberikan 

sebelum pelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan dengan 

menjadi responden. Tujuan inform consent adalah agar subyek mengerti maksud 

dan tujuan penelitian dan mengetahui dampaknya. Jika subyek bersedia maka 

mereka harus menandatangani hak responden. 

2. Anonymity (tanpa nama) 

 Merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam subyek penelitian 

dengan cara tidak memberikan atau mencatumkan nama responden pada lembar 

pengumupulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

3. Confidentially ( kerahasiaan) 

 Merupakan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-

masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan 

pada hasil penelitian. 
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4. Veracity (kejujuran) 

Merupakan kejujuran dalam memberikan informasi agar informasi yang 

disampaikan dapat dipahami dengan benar sehingga dapat mengurangi hal-hal 

yang tidak diinginkan 

5. Justice (keadilan) 

Merupakan keadilan memberikan individu hak yang sama untuk dipilih atau 

terlibat dalam penelitian tanpa diskriminasi dan diberikan penanganan yang 

sama, menghormati seluruh persetujuan yang disepakati. Semua subjek 

mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan 

mendapatkan perlakuan yang sama dari peneliti. 

6. Self Determination 

Subjek mempunyai otonomi dan hak untuk membuat keputusan secara sadar 

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

dalam penelitian ini atau mengundurkan diri dari penelitian ini.  

7. Hak mendapat perlindungan  

Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ketidaknyamanan dan kerugian 

yang mengharuskan subjek dilindungi dari eksploitasi. 

8. Beneficience (manfaat) 

Penelitian ini memaksimalkan manfaat dan tidak menimbulkan bahaya. 

9. Non Maleficience (tidak merugikan ) 

Peneliti harus menjamin bahwa semua usaha yang dilakukan tidak 

merugikan dan menimbulkan bahaya  fisik dan psikologis pada klie 

 


