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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk mengetahui fenomena yang dialami oleh manusia misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, yang dinyatakan 

secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 

2010). 

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran 

mengenai perilaku kesehatan ibu hamil yang menderita penyakit 

malaria pada suku Amungme di Timika ditinjau dari perspektif 

kebudayaan. 

 

3.2 Partisipan Penelitian 

Teknik penentuan partisipan dalam penelitian ini dilakukan 

secara purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan 

tujuan tertentu. Peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan 

observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu 

tentang situasi tersebut (Sugiyono, 2010). 
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Istilah yang digunakan untuk menunjuk pada sumber data 

adalah partisipan. Adapun pengambilan partisipan penelitian ini dipilih 

dengan batasan karakteristik yang dibuat oleh peneliti antara lain: 

 Ibu hamil yang menderita malaria 

 Ibu hamil dengan malaria pada suku Amungme asli 

 Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan pernyataan Lofland dan Lofland dalam Moleong 

(2010), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang 

digunakan dengan wawancara mendalam (indepth interview). Tujuan 

dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka mengenai perilaku kesehatan ibu hamil yang menderita 

malaria pada suku Amungme di Timika. 

Langkah-langkah metodologisnya sebagai berikut : 

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan 

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan 

c. Mengawali atau membuka alur wawancara 
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d. Melangsungkan alur wawancara 

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya 

f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan 

g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah 

diperoleh 

 

3.4 Analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan 

Hubermen dalam Sugiyono (2010) yang dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampaituntas sehingga 

datanya sudah jenuh yang meliputi analisis data reduction, data 

display dan conclusion drawing/verification. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, dibuat dalam 

bentuk verbatim, setelah itu dilakukan pengkodean dan 

mengkategorisasikan data dengan cara menyusun dan memberi 

angka latin dalam kelipatan lima (5, 10, 15, 20, 25,dst…) untuk 

menunjukan baris pada hasil wawancara sehingga memudahkan 

untuk pencarian data. Sementara untuk kode partisipan, peneliti 

menggunakan angka latin juga (1, 2, 3, 4, 5). Kemudian peneliti 

mengidentifikasi semua data yang diperoleh kedalam beberapa 
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aspek atau tema disertai dengan pernyataan partisipan terhadap 

tema-tema tersebut. 

Data dianalisis menurut Miles & Huberman (1984) dalam 

Sugiyono (2010) yaitu: 

1) Data reduction (reduksi data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak 

sehingga perlu dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Proses mereduksi 

data dilakukan dengan bantuan alat elektronik yaitu laptop. 

2) Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat. Dengan menyajikan data, maka akan mudah untuk 

memahami apa yag terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 
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3) Conclusion drawing/verification 

Langkah ketiga yang dilakukan oleh peneliti adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. 

 

3.5 Uji Keabsahan Data 

Untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi yaitu pengecekkan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan uji keabsahan data dengan tringulasi sumber yaitu 

dilakukan dengan cara melakukan data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber, yaitu ke suami, kakak dan atau ke petugas 

kesehatan yang menangani partisipan (Sugiyono, 2009). 

 

3.6 Unit analisis dan unit pengamatan 

Dalam penelitian ini yang akan dianalisis oleh peneliti adalah 

perilaku kesehatan ibu hamil suku Amungme di Timika saat 

menderita penyakit malaria. Perilaku kesehatan dalam hal ini 

mengenai sikap, kebiasaan yang terbentuk dari pengetahuan dari 

masing-masing partisipan berkaitan dengan pencegahan, 

pengobatan, dan pencarian layanan kesehatan. 



 

 

64 

 

Berdasarkan data-data di atas yang akan diamati oleh peneliti 

adalah: bagaimana perilaku ibu hamil yang sedang menderita 

malaria, tindakan pengobatan yang dilakukan. 

 

3.7 Etika penelitian  

Dalam Hidayat (2007) menuliskan bahwa etika penelitian 

keperawatan yang perlu diperhatikan adalah: 

a.  Informed consent 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara 

peneliti dan partisipan penelitian dengan memberikan lembar 

persetujuan. Informed consent tersebut diberikan sebelum 

penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu dijelaskan maksud 

dan tujuan peneliti. Tujuan Informed consent adalah agar 

partisipan mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui 

dampaknya. Jika partisipan bersedia, maka mereka 

menandatangani lembar persetujuan. Jika partisipan tidak 

bersedia maka peneliti harus menghormati hak partisipan. 

Beberapa informasi yang harus ada dalam Informed consent 

tersebut antara lain:  

1. Partisipasi  

2. Tujuan dilakukannya penelitian 

3. Jenis data yang dibutuhkan 
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4. Komitmen 

5. Manfaat penelitian 

6. Kerahasiaan 

7. Resiko  

b. Anonimity (tanpa nama) 

Peneliti memberikan jaminan terhadap partisipan penelitian 

dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama 

partisipan dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan 

data atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

c. Kerahasiaan (confidentiality) 

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan 

jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun 

masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang dikumpulkan 

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data 

tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. Setelah data 

selesai diolah, semua data akan dimusnahkan. 

 

 

 

 

 


