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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan kualitatif 

deskriptif dengan tujuan agar peneliti mendapatkan gambaran 

yang jelas dan mendalam, tentang mekanisme koping pada 

penderita tuberkulosis paru di Rumah Sakit Paru dr. Ario 

Wirawan Salatiga. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa 

sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta 

dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan 

sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini akan 

menggunakan sumber pengumpulan data yaitu sumber primer 

dan sekunder dengan wawancara mendalam (in depth 

interview) dan observasi partisipasi pasif.  
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3.2 Unit Analisis 

Penelitian ini berfokus pada gambaran koping penderita 

Tuberkulosis dalam menghadapi penyakitnya di Rumah Sakit 

Paru dr. Ario Wirawan Salatiga. 

 

3.3 Partisipan Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini dipilih menggunakan 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan data atau sample 

sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). 

Selanjutnya Peneliti akan meminta pada partisipan untuk 

kesediannya menjadi partisipan penelitian. Penelitian ini 

dilakukan langsung di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan 

Salatiga dengan 3 orang partisipan. Partisipan dalam penelitian 

ini ialah pasien/penderita tuberkulosis yang sedang menjalani 

program pengobatan di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan 

Salatiga. Karakteristik partisipan penelitian ini : 

1. Penderita Tuberkulosis 

2. Berusia 20-50 tahun, karena menurut perkembangan kognitif 

Piaget pada rentang usia ini, partisipan diharapkan mampu 

untuk memandang suatu masalah secara komprehensif dimana 

mereka mampu untuk berpikir abstrak, bernalar secara logis 

dan dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. 

3. Mampu berkomunikasi dengan baik. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti 

pada penelitian ini adalah  dengan wawancara mendalam (in 

depth interview) dan observasi partisipasi pasif. 

3.4.1.Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

wawancara mendalam dengan tujuan agar peneliti bisa 

mendapatkan hal-hal yang lebih detail, dapat menggali lebih 

dalam perasaan, pemikiran dan pengalaman subjek tentang 

gambaran koping pada penderita tuberkulosis paru dalam 

menghadapi penyakitnya di Rumah Sakit Paru dr. Ario 

Wirawan Salatiga. Wawancara mendalam yang digunakan 

oleh peneliti berupa wawancara semi-struktur karena pada 

pelaksanaannya lebih bebas dan permasalahan yang 

ditemukan lebih terbuka, karena partisipan dapat 

mengemukakan pendapat, pengalaman serta idenya dalam 

wawancara ini, namun ada batasan dan alur dalam 

pembicaraan. 

3.4.2.  Observasi 

Dalam penelitian ini bentuk observasi yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu observasi partisipasi pasif 

dimana peneliti mengamati kegiatan partisipan tetapi tidak 
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ikut terlibat dalam kegiatan partisipan. Tujuan peneliti 

menggunakan observasi partisipasi pasif adalah agar 

peneliti mendapatkan data sekunder dan pendukung yang 

lengkap selama observasi berlangsung. 

Menurut Spradley (1980) dalam Sugiyono (2013), 

menyatakan dalam penelitian kualitatif terdapat objek 

observasi yaitu: Place (Tempat), Actor (Pelaku) dan Activity 

(Aktivitas). Dalam penelitian ini tempat yang akan digunakan 

dalam observasi berperan serta adalah di Rumah Sakit Paru 

dr. Ario Wirawan Salatiga dan aktivitas yang dilakukan 

adalah mengobservasi mekanisme koping penderita dalam 

menghadapi penyakitnya. Partisipan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah partisipan yang baru terkena TB Paru 

(insiden baru), partisipan yang sedang menjalankan 

pengobatan, partisipan yang sudah sembuh tapi kembali 

lagi terkena TB Paru. Pendokumentasian dalam observasi 

partisipasi pasif serta dapat menggunakan tape 

recorder/handphone untuk merekam, mengambil 

gambar/foto dengan menggunakan kamera Hp, Log Book 

dengan pedoman dan buku catatan lapangan. 
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3.5 Analisa Data 

 Dalam penelitian ini langkah-langkah analisa data yang 

akan digunakan peneliti adalah metode Colaizzi (1978) dan 

model Spradley (1980). Metode Colaizzi dalam Streubertet.al 

(2003) meliputi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencari pernyataan-pernyataan penting dari 

setiap pernyataan partisipan 

Menentukan makna dari setiap pernyataan 

penting dari semua partisipan 

Menulis hasil secara keseluruhan kedalam bentuk 

deskripsi secara lengkap 

Mengelompokkannya kedalam suatu kelompok 

tema 

Kembali ke partisipan untuk validasi data deskripsi 

yang telah dibuat 

Mengumpulkan data melalui wawancara  dan 

membuat transkrip dari hasil wawancara 

Membaca semua hasil transkrip partisipan secara 

berulang-ulang 

Memiliki gambaran  topik yang diteliti secara jelas 



28 
 

 
 

3.6 Uji Keabsahan 

  Dalam uji keabsahan penelitian ini, peneliti  akan 

meningkatkan ketekunan dalam meneliti, menggunakan teknik 

triangulasi, melakukan member-check dan memperpanjang 

pengamatan bila ada informasi yang perlu ditambah oleh 

peneliti. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan waktu (Sugiyono, 

2012). Triangulasi yang akan digunakan peneliti yaitu triangulasi 

teknik dalam penelitian ini, dimana peneliti akan mengumpulkan 

data dengan berbagai macam cara/teknik yang berbeda kepada 

sumber yang sama (Sugiyono, 2012).  

3.7 Etika Penelitian 

  Aziz (2007) menyebutkan bahwa etika penelitian 

keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan 

langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus 

diperhatikan. Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Informed Consent 

  Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara 

peneliti dan subjek penelitian, dengan memberikan lembar 

persetujuan. Tujuan informed consent adalah agar subjek 

mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui 
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dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka harus 

menandatangani lembaran persetujuan. Jika subjek penelitian 

tidak bersedia, maka peneliti harus menghargai hak subjek 

penelitian. 

2. Anonimity (Tanpa nama) 

  Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang 

memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian 

dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama 

subjek pada lembar alat ukur dan hanya memberikan kode 

pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan 

disajikan. 

3. Confidentiality(Kerahasiaan) 

  Masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan 

hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu 

yang akan dilaporkan pada hasil riset. 

 

 

 

 

 


