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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus (case study).Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk 

memahami sebuah fenomena dalam konteks sosial dengan mengutamakan 

komunikasi mendalam antara peneliti dan yang diteliti (Herdiansyah, 2010). 

Menurut Creswel (2015), studi kasus adalah suatu eksplorasi atau sebuah 

pendalaman terhadap suatu kasus. Metode studi kasus juga membantu peneliti 

untuk mengadakan studi mendalam dan memahami tentang unit tunggal  berarti 

satu orang, sekelompok penduduk,  atau sekelompok masyarakat di suatu 

daerah dengan masalah tertentu (Creswel, 2015).  

3.2 Unit Analisis 

Fokus dalam penelitian ini adalah keluarga diabetesi tipe 2 dengan ulkus 

gangren yang berada di Semarang. Konsep penelitian ini adalah mekanisme 

koping adaptif dan maladaptif. Keluarga yang dimaksud disini yaitu individu yang 

mempunyai hubungan/ikatan persaudaraan dengan diabetesi tipe 2 dengan 

komplikasi ulkus gangren dan pernah mengantar pasien berobat serta turut 

dalam perawatan pasien ketika di rumah. Menurut Arumwardhani (2011), koping 

adalah suatu proses yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah yang 

berasal dari diri sendiri dan dari lingkungan.  
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3.3  Partisipan Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan data atau sample sumber data dengan kriteria 

tertentu (Sugiyono, 2012). Dalam teknik ini pemilihan partisipan atau subjek yang 

akan diteliti dipilih berdasarkan kriteria yang dipandang mempunyai keterkaitan 

yang erat dengan ciri- ciri yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 2015). 

Kriteria untuk partisipan dalam penelitian ini adalah keseluruhan anggota 

keluarga yang tinggal satu rumah dengan pasien DM tipe 2 ulkus gangren. Oleh 

karena tipe penelitian ini adalah studi kasus, maka peneliti hanya akan 

mengambil 1 keluarga saja yang terdiri dari 4 orang anggota keluarga. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data dalam 

penelitian. Menurut Lofland (dalam Moeleong, 2013) data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan 

observasi. 

1. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan teknik 

terstruktur. 

2.  Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap objek yang diteliti. Inti dari observasi ini adalah 

adanya perilaku yang tampak dan tujuan yamg ingin dicapai. Teknik 

observasi yang digunakan adalah partisipasi pasif, yaitu  dimana peneliti 
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mengamati kegiatan anggota keluarga tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan anggota keluarga (Subagyo, 2011).  

    Proses wawancara dan observasi dibantu dengan menggunakan 

taperecorder pada handphone untuk merekam suara,catatan tertulis di 

lapangan dan foto menggunakan kamera handphone. 

3.5 Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data, dan conslusion 

(Miles dan Huberman dalam Emzir, 2011).  

1. Reduksi data (data reduction) adalah data yang telah didapat dirangkum dan 

memilih hal-hal yang pokok kemudian menfokuskan pada hal-hal yang 

penting dan membuang data yang tidak penting.  

2. Penyajian data (display data) adalah data yang telah direduksi, kemudian 

disajikan dalam bentuk naratif dan grafik. Hal ini perlu dilakukan agar dapat 

memberikan gambaran tentang hasil penelitian. 

3. Conclusion atau kesimpulan adalah akhir dari analisa data yang disimpulkan 

oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji sebelumnya.   

4. Conclution and drawing and verification) Verifikasi dan penegasan 

kesimpulan 
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3.6 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik member checking. Member checking dilakukan dengan 

membawa hasil wawancara kepada anggota keluarga, untuk dicek kembali 

apakah sudah sesuai dengan yang mereka rasakan, agar hasil yang didapat 

akurat (Sugiyono, 2013). 

3.7  Etika Penelitian 

Menurut Herdiansyah (2010), etika penelitian harus dijunjung tinggioleh seorang 

peneliti. Ada beberapa etika dalam penelitian kualitatif:    

1. Prinsip konfiedensialitas dan privasi. 

     Prinsip ini menekankan bahwa peneliti harus menjaga kerahasiaan atribut dari 

subjek yang diteliti. Atribut subjek yang dimaksud adalah identitas, tempat 

tinggal, ucapan atau pertanyaan yang dikemukakan subjek dan lain 

sebagainya. Semua hal yang berkaitan dengan atribut subjek penelitian, 

hanya dapat dipublikasikan jika mendapat persetujuan dari subjek penelitian. 

2. Informed consent 

     Informed consent merupakan kesepakatan tertulis antara peneliti dengan 

subjek yang diteliti, isi kesepakatan ini memuat memuat beberapa klasual 

yang berkaitan dengan keterlibatan anggota keluarga secara formal dalam 

penelitian. 

 

 

 


