
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penulisan  

Jenis penulisan ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan keluarga dengan Diabetes Melitus 

tipe II di wilayah Puskesmas Kuta Selatan Badung. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis 

keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.  

 

B. Alur Penyusunan 

Alur penyusunan karya ilmiah akhir ners asuhan keperawatan keluarga 

Tn.Nl dengan pemberian terapi komplementer seduhan bubuk kayu manis pada 

penderita diabetes melitus tipe II di Wilayah Puskesmas Kuta Selatan seperti 

berikut: 

 

Gambar 1  Alur Penelitian Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe II
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Studi kasus ini dilakukan selama 3 hari. Adapun tempat dilaksanakan asuhan 

keperawatan keluarga dengan Diabetes Melitus tipe II di rumah pasien di wilayah 

Puskesmas Kuta Selatan Badung. 

 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan diteliti 

(Notoatmodjo, 2018). Populasi dalam karya ilmiah akhir ners ini adalah 

keluarga dengan penderita diabetes melitus tipe II di wilayah Puskesmas Kuta 

Selatan Badung. 

2. Sampel 

Sampel merupakan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi (Notoatmodjo, 2018). Sampel yang digunakan dalam karya ilmiah 

akhir ners ini diambil dari populasi keluarga dengan penderita diabetes melitus 

tipe II di wilayah Puskesmas Kuta Selatan Badung, dengan kriteria: 

a. Inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap 

anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, 2018). 

Kriteria inklusi dalam karya ilmiah akhir ners ini adalah: 

1) Keluarga dengan penderita diabetes melitus yang telah di diagnose oleh 

dokter. 
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2) Penderita diabetes melitus yang bersedia menjadi responden dan telah 

menandatangani surat persetujuan (informed consent) sebagai bukti 

persetujuan. 

b. Kriteria eksklusi merupakan ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat 

diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, 2018). Kriteria inklusi dalam karya 

ilmiah akhir ners ini adalah pasien yang sedang sakit maupun dirawat dirumah 

sakit.  

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

a) Data primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, 

dalam hal ini data atau informasi diperoleh langsung menggunakan instrumen-

instrumen yang telah ditetapkan oleh peneliti (Afrizal, 2016). Pada penelitian 

ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dari pasien dan hasil 

pemeriksaan dari alat glukometer. 

b) Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah diolah sebelumnya. Pada penelitian 

ini jawaban data primer diperoleh dari website, jurnal, dan buku. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a) Penulis melakukan screening pada rekam medis di puskesmas untuk 

mengetahui keluarga dengan pasien penderita Diabetes Melitus tipe II. 

Penelusuran data menunjukkan terdapat 1 keluarga dengan pasien penderita 

Diabetes Melitus tipe II. Penulis melakukan BHSP kepada responden dengan 

memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dari penelitian yang dilakukan. 
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Peneliti menanyakan kesediaan pasien untuk menjadi responden dalam 

penelitian dan pasien setuju untuk menjadi responden penelitian. Proses 

penelitian dilanjutkan dengan mengikuti proses keperawatan (Pengkajian, 

Perumusan Diagnosa Keperawatan, Penyusunan Rencana Keperawatan, 

Implementasi Keperawatan dan Evaluasi Keperawatan).  

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

Analisa data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta, selanjutnya 

membandingkan dengan teori yang ada lalu dituangkan dalam opini pembahasan. 

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara menarasikan jawaban-

jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah. Teknik analisis digunakan dengan cara studi 

dokumentasi yang menghasilkan data untuk selanjutnya diinterpretasikan dan 

dibandingkan dengan teori yang dudah ada sebagai bahan untuk memberikan 

rekomendasi dalam intervensi tersebut. Urutan dalam analisis data adalah sebagai 

berikut : 

1. Mereduksi Data 

Data yang terkumpul dalam bentuk catatan lapangan dijadikan satu dan 

dikelompokkan menjadi data subjektif dan objektif, kemudian dianalisis 

berdasarkan hasil pemeriksaan diagnostik dan dibandingkan dengan nilai 

normal. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan seuai dengan desain studi kasus deskriptif yang 

dipilih untuk studi kasus, data disajikan secara tekstuar ataupun narasi. 

Penyajian data juga dapat dilakukan dengan memuat tabel, gambar, dan grafik. 
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Kerahasiaan dari klien dijamin dengan jalan mengaburkan identitas dari 

pasien. 

 

 

 

3. Kesimpulan  

Berdasarkan data yang disajikan, kemudian data dibahas dan dibandingkan 

dengan hasil-hasil penelitian terdahulu dan secara teoritis dengan prilaku 

kesehatan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induksi. Data 

yang dikumpulkan terkait dengan data pengkajian, diagnosis, intervensi, 

implementasi dan evaluasi. 

 

G. Etika Studi Kasus  

1. Inform Consent (persetujuan menjadi responden)  

Merupakan bentuk persetujuan antara penulis dengan responden penelitian 

dalam bentuk lembar persetujuan yang diberikan sebelum penelitian. Inform 

Consent bertujuan agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian dan 

mengetahui dampaknya.  

2. Confidentially (kerahasiaan)  

Confidentially merupakan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun 

masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh penulis, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil penelitian. Prinsip ini dapat diterapkan dengan cara 

meniadakan identitas seperti nama dan alamat subjek kemudian diganti 

dengan kode tertentu, dengan demikian segala informasi yang menyangkut 
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identitas subjek tidak terekspos secara luas (Dharma, 2017). 

3. Anonymity (tanpa nama)  

Anonymity memberikan jaminan dalam subjek penelitian dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan 

data atau hasil penelitian yang yang akan disajikan (Dharma, 2017).


