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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut J. Moleong 

Lexy (2010) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Peneliti mewawancarai 

peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan 

yang umum dan agak luas. 

3.2 Unit Analisis 

Menganalisis pandangan keluarga tentang penyakit yang 

diderita anggota keluarganya, dan bagaimana peran keluarga 

dalam merawat anggota keluarga yang mengalami skizofrenia di 

Kelurahan Tegalrejo Salatiga. 

3.3 Partisipan Penelitian/Sumber Data 

Objek penelitian yang diambil melalui teknik purposive 

sampling. Teknik purposive sampling berarti sumber data atau objek 
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penelitian dipilih melalui pertimbangan tertentu sehingga 

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang 

diteliti (Dharma, 2011). Partisipan pada penelitian ini adalah 

keluarga-keluarga yang mempunyai anggota keluarga dengan 

skizofrenia yang berdomisili di desa Tegalrejo Salatiga, dimana 

salah satu anggota keluarga tersebut menjadi caregiver atau yang 

memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendampingi dan 

merawat penderita skizofrenia. Karena dari jumlah keseluruhan 

pasien skizofrenia yang ada di desa Tegalrejo mayoritas adalah pria 

dan masuk dalam kategori usia dewasa, sehingga peneliti 

menerapkan beberapa kriteria sebagai riset partisipan sebagai 

berikut: 

1. Keluarga dari pasien yang didiagnosis mengalami gangguan 

kejiwaan skizofrenia dari puskesmas dan yang telah 

menempuh pengobatan alternatif (dukun, rukiah, dan lain 

sebagainya). 

2. Caregiver (orang tua/keluarga yang berpartisipasi dalam 

perawatan) dari penderita gangguan kejiwaan skizofrenia 

yang berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia pasien 

antara 21-35 tahun. 

3. Bersedia menjadi responden. 

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kelurahan Tegalrejo. 

Peneliti memilih kelurahan Tegalrejo sebagai tempat penelitian 
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karena dari hasil survei pada saat studi pendahuluan dan 

melakukan wawancara kepada petugas Puskesmas Tegalrejo 

bahwa terdapat 30 pasien skizofrenia yang melakukan rawat jalan 

di Puskesmas tersebut. Beberapa pasien telah menempuh 

pengobatan alternatif pada saat sebelum melakukan pengobatan 

medis karena kurang pengetahuan dari keluarga tentang penyakit 

pasien, sehingga mendukung dengan topik penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Cara Pengumpuan Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara 

dengan menggunakan interview guide dan teknik observasi dengan 

menggunakan catatan lapangan untuk mengidentifikasi. 

3.4.2  Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

instrument interview guide serta dibantu dengan menggunakan alat 

bantu alat perekam seperti recorder, dan field note (catatan 

lapangan). Data yang dikumpulkan merupakan deskripsi dari 

pengalaman seseorang mengenai sebuah fenomena yaitu tentang  

pandangan dan peran yang diberikan keluarga terhadap pasien 

skizofrenia. Proses wawancara direkam dengan menggunakan 

recorder dan dicatat sebagai catatan lapangan. Hasil wawancara 
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didokumentasikan untuk digabungkan dengan catatan lapangan 

dan dibuat dalam bentuk transkip untuk dianalisis. 

3.5 Analisa Data 

 Analisa data dalam penelitian ini menggunakan model Miles 

and Huberman (dalam Sugiyono, 2007), yaitu: 

3.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.  

3.5.2 Penyajian Data 

Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian 

naratif. Data yang telah direduksi akan disusun dalam urutan 

yang terstruktur sehingga mudah untuk dipahami dan dianalisis. 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung tahap 

penelitian berikutnya.  

3.6 Uji Keabsahan Data 

Dalam menjaga keabsahan data, maka dilakukan 

pendekatan atau metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik 
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pemeriksaan atau pengecekan data yang telah diperoleh dengan 

menggunakan data dari luar (J. Moleong Lexy, 2010). Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih bentuk triangulasi sumber dan 

melakukan wawancara kepada anggota keluarga pasien yang lain 

untuk mendapatkan hasil data yang valid. 

3.7 Etika Penelitian 

3.7.1 Surat Permohonan dan Persetujuan (Informed consent) 

Peneliti memohon persetujuan kepada partisipan untuk 

menjadi sampel penelitian setelah mendapatkan informasi 

secara lengkap tentang judul dan tujuan penelitian, tindakan 

yang akan dilakukan atau prosedur, hak-hak partisipan, bila 

partisipan bersedia berpartisipasi dalam penelitian diminta 

untuk menandatangani lembar persetujuan atau informed 

consent. 

3.7.2 Tanpa Nama (Anonimity) 

Untuk menjaga kerahasiaan informasi dari partisipan, 

maka peneliti tidak mencantumkan nama partisipan pada 

lembar pengumpulan data, cukup dengan memberikan nomor 

kode yaitu pemberian angka pada masing–masing lembar. 

3.7.3  Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh partisipan 

dijamin oleh peneliti, bahwa informasi tersebut hanya boleh 
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diketahui peneliti dan pembimbing serta hanya kelompok 

tertentu saja yang akan disajikan atau dilaporkan sebagai 

hasil peneliti. Selanjutnya lembar pengumpul data 

dirumuskan oleh peneliti dengan cara dibakar setelah jangka 

waktu dan tahun (Hidayat, 2007). 


