
 

 

BAB III 

METODELOGI 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini memilih jenis penelitian deskriptif dengan desain studi kasus 

yaitu penelitian ini ingin menggambarkan studi kasus tentang asuhan keperawatan 

pada pasien Retinopati Diabetik dengan ketidakstailan kadar glukosa darah. Jenis 

penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

atau memaparkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa kini. 

Deskripsi peristiwa dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan pada data 

faktual daripada penyimpulan. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus 

yang merupakan salah satu jenis rancangann penelitian secara intensif. Studi 

kasus dibatasi oleh tempat dan waktu, serta kasus yang dipelajari berupa 

peristiwa, aktivitas, atau individu (Nursalam, 2020). 
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B. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1 Alur Penelitian Asuhan Keperawatan Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah pada Pasien 

Retinopati Diabetik dengan intervensi Terapi Pijat Refleksi di RS Mata Bali Mandara 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruang rawat inap RS Mata Bali Mandara 

Provinsi Bali pada bulan Maret - April 2022. Pengajuan judul dan perencanaan 

dimulai dari bulan Januari tahun 2022. Pengumpulan data, analisa data, dan 

pelaporan hasil penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan April 

Tahun 2022. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dibatasi sebagai 

jumlah kelompok atau individu yang paling sedikit memiliki satu sifat yang sama. 

Populasi pada penelitian ini diambil dari pasien retinopati diabetik yang dirawat di 

ruang rawat inap di RS Mata Bali Mandara. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Jumlah dan besar sampel dalam penyusunan studi kasus ini adalah satu 

pasien dengan masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa. Adapun 

kriteria inklusi dan eksklusi dari studi kasus ini adalah sebagai berikut: 

a. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu 

populasi yang menjadi target yang mudah untuk diteliti (Setiadi, 2012).  Kriteria 

inklusi dalam penelitian ini adalah pasien yang bersedia sebagai responden, pasien 

retinopati diabetic dengan pasien retinopati diabetic dengan masalah keperawatan 
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ketidakstabilan kadar glukosa darah, pasien retinopati diabetic dengan riwayat 

diabetes melitus tipe 2, rentang usia 50-70 tahun.  

b. Kriteria ekslusi  

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan subjek yang tidak memenuhi 

kriteria inklusi dan studi karena ada berbagai sebab (Setiadi, 2012). Kriteria 

ekslusi pada penelitian ini adalah pasien retinopati diabetic dengan tekanan darah 

tinggi, pasien retinopati diabetic dengan riwayat diabetes tipe 1, pasien dengan 

hambatan komunikasi. 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling merupakan proses menyeleksi porsi dari populasi untuk 

dapat mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh 

dalam pengambilan sampel agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai 

dengan keseluruhan subjek penelitiann (Nursalam, 2020). 

  Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu 

cara penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi berdasarkan 

kriteria inklusi dan ekslusi sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti 

(Nursalam, 2020). 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dari subjek studi kasus adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang yang diambil langsung dari 

responden sedangkan  data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, 

badan/instansi yang secara rutin mengumpulkan data diperoleh dari rekam medik 
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pasien (Setiadi, 2012). Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data 

sekunder diperoleh dengan teknik pedoman studi dokumentasi dan wawancara. 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah asuhan keperawatan 

yang meliputi data pengkajian, diagnose, perencanaan, implementasi dan evaluasi 

keperawatan pada pasien Retinopati Diabetik dengan ketidakstabilan kadar 

glukosa darah. 

2. Cara pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pendekatan kepada subyek dan 

proses pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

dokumentasi dengan mengobservasi dokumen pada pasien (Nursalam, 2020). 

Observasi dilakukan terhadap catatan asuhan keperawatan pasien Retinopati 

Diabetik dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah tersebut dilakukan mulai 

dari catatan hasil pengkajian sampai evaluasi pasien Retinopati Diabetik dengan 

ketidakstabilan kadar glukosa darah. 

3. Instrumen pengumpul data 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Istrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi 

keperawatan yang merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari catatan 

kondisi pasien yang didokumentasikan oleh perawat. Hasil asuhan menggunakan 

lembar dokumentasi proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, 



46 

 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi serta lembar standard operasional 

prosedur terapi pijat refleksi.  

F. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan data 

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau data 

ringkasan berdasarkan suatu kelompok data mentah dengan menggunakan rumus 

tertentu sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan (Setiadi, 2012). 

Pengolahan data bertujuan untuk memperoleh penyajian data dan kesimpulan 

yang baik, data yang diperoleh dari penelitian masih mentah, belum dapat 

memberikan informasi, maka diperlukan pengolahan data (Notoatmodjo, 2012). 

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan data oleh peneliti, yaitu: 

editing, coding, processing, cleaning.  

2. Analisis data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu usaha mengumpulkan dan 

menyusun data. Setelah data tersusun langkah selanjutnya adalah mengolah data 

dengan menggambarkan data meringkas data secara ilmiah (Nursalam, 2020). 

Analisis data dilaksanakan dengan membandingkan data dengan nilai normal dan 

mengidentifikaksi tanda/gejala bermakna (significant clues) sesuai dengan tujuan 

yang mencakup asuhan keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Analisis 

data dilakukan pada setiap tahap proses keperawatan yaitu pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi dan evaluasi. Data yang 

sudah dianalisis disajikan dalam uraian. 
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G. Etika Penelitian 

Pada bagian ini dicantumkan etika yang mendasari penyusunan karya 

ilmiah, yang terdiri dari: 

1. Informed consent (PSP/persetujuan setelah penjelasan) 

Merupakan bentuk peretujuan antara peneliti dengan responden peneliti 

dengan memberikan lembar pesetujuan. Informed consent tersebut diberikan 

sebelum pelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan dengan 

menjadi responden. Tujuan informed 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. 

4. Self Determination  

Responden memiliki otonomi dan hak untuk membuat keputusan secara 

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

tidak dalam penelitian ini atau untuk mengundurkan diri dari penelitian ini. 
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5. Penanganan Yang Adil 

Penanganan yang adil memberikan individu hak yang sama untuk dipilih 

atau terlibat dalam penelitian tanpa diskriminasi dan diberikan penanganan yang 

sama dengan menghormati seluruh persetujuan yang disepakati, dan untuk 

memberikan penanganan terhadap masalah yang muncul selama partisipasi dalam 

peneitian. Semua lansia mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi 

dalam penelitian ini dan mendapatkan perlakuan yang sama dari peneliti. 

6. Hak Mendapatkan Perlindungan  

Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ketidaknyamanan dan kerugian 

mengharuskan agar lansia dilindungi dari eksploitasi dan peneliti harus menjamin 

bahwa semua usaha dilakukan untuk meminimalkan bahaya atau kerugian dari 

suatu penelitian, serta memaksimalkan manfaat dari penelitian. 

 


