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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Tipe Penelitian 

Tipe metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

penelitian kualitatif deskriptif (Sugiyono 2012: 205). Alasan peneliti 

menggunakan metode penelitian ini yaitu peneliti ingin melihat dan 

mengetahui secara mendalam makna hidup pasien gagal ginjal kronik 

pada stadium 4-5. Adapun desain/tipe penelitianya adalah analisis 

eksistensial. Menurut Binswanger, (1943) Analisis eksistensial yaitu 

suatu metode yang digunakan untuk mengkaji atau mengungkapkan 

secara mendalam pengalaman seseorang. Metode ini biasanya 

dipakai oleh pakar psikiatri dalam menangani masalah psikologis 

seseorang (dalam Abidin Zainal, 2007). Analisis ini juga teraplikasi 

dalam penelitian ini, karena merupakan metode kualitatif yang bersifat 

intersubjektif, serta menjelaskan eksistensi dan pengalaman pasien 

gagal ginjal kronik pada stadium 4-5 yang menjalani terapi 

hemodialisa dalam penemuan makna hidupnya melalui tiga nilai 

sumber makna hidup. 

3.2    Partisipan Penelitian/Sumber Data 

Partisipan dalam penelitian ini adalah 4 orang pasien yang 

terdiagnosa gagal ginjal kronik pada stadium 4-5, yang menjalankan 
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terapi hemodialisa dan berusia 20-40 tahun. Partisipan dipilih dalam 

range usia ini karena merupakan usia produktif dimana tiga nilai 

sumber makna hidup (nilai kreatif, pengalaman, dan sikap) sangat 

berdampak dan terlihat berbeda dengan kelompok usia lansia, karena 

pada usia produktif, ada hubungannya dengan tingkat kematangan, 

secara finansial, sosial maupun psikologinya. Partisipan dalam 

penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling yaitu sesuai 

dengan kebutuhan partisipan dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2012: 

292-293). Pasien yang bersedia menjadi partisipan adalah mereka 

yang menandatangani pada informed consent. 

3.3   Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah wawancara mendalam dan partisipatif. 

Penjelasannya sebagai berikut: 

a) Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara mendalam (In depth 

interview), agar dapat menggambarkan perasaan partisipan 

secara langsung, menemukan permasalahannya dan memenuhi 

kebutuhan informasi dalam penelitian (Sugiyono, 2012: 233).    

    Wawancara ini dilakukan dengan beberapa katagori antara 

lain: hemodialisa 9 pertanyaan, makna hidup 6 pertanyaan, 

karakteristik makna hidup 6 pertanyaan, nilai sumber makna 

hidup: nilai kreatif 9 pertanyaan, nilai pengalaman 10 pertanyaan, 
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nilai sikap 4 pertanyaan, faktor-faktor yang mempengaruhi 

pencapaian makna hidup 11 pertanyaan.  

b) Partisipatif 

Kemudian, peneliti juga terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

partisipan, peneliti juga ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh 

partisipan serta merasakan suka dukanya. Dengan menjadi 

seorang partisipatif dalam penelitian ini, maka data yang akan 

diperoleh lebih lengkap dan mengetahui setiap perilaku yang 

nampak dari partisipan (Sugiyono, 2012: 227). 

Selain itu, peneliti juga melakukan bina hubungan saling 

percaya (BHSP) kepada orang yang dekat dengan pasien terlebih 

dahulu untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. 

Selain itu, peneliti mencatat hal-hal yang dianggap penting dan 

selama proses wawancara dilakukan perekaman.  

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan selama kurang lebih 1 bulan (18 April - 

04 Mei 2016) dan bertempat di ruang hemodialisa Rumah Sakit 

Panti Waluyo Surakarta, tempat kerja partisipan dan rumah 

partisipan. 

3.5  Analisis Data 

 Teknik analisa data model Miles dan Huberman, (1984 dalam 

Sugiyono, 2012: 246-253) yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dalam analisa data ini menjelaskan bahwa data kualitatif dilakukan 
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secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas dan jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: data reduction, 

data display dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2012: 

246-253). 

1. Data Reduction (Reduksi data) 

Data yang diperoleh di lapangan dicacat secara teliti dan 

rinci. Kemudian, peneliti merangkumnya dan memilih hal-hal 

penting, serta menentukan tema dan polanya. Hal ini, akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah 

peneliti dalam melakukan pengumpulan dan melengkapi data 

selanjutnya. 

2. Data Display (Penyajian data) 

Data yang telah dirangkum akan disajikan dalam 

bentuk teks/uraian yang bersifat narasi, bagan, hubungan antar 

kategori. Kemudian, akan dikelompokkan yang disusun 

berdasarkan urutan sehingga strukturnya dapat dipahami. 

Selanjutnya akan dilakukan analisa mendalam.  

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut 

Miles dan Huberman, (1984 dalam Sugiyono, 2012: 252) yaitu 

penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang telah disajikan. 

Kemudian kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah apabila tidak sesuai dengan 



34 
 

 
 

bukti-bukti pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Sementara itu, kesimpulan harus konsisten dan didukung 

dengan bukti-bukti yang valid antara kesimpulan pada tahap 

awal dan pada saat penelitian kembali kelapangan untuk 

mengumpulkan data.  

Analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan 

logoterapi Victor.E.Frankl (1973) adalah tiga nilai sumber 

makna hidup antara lain: nilai kreatif, nilai pengalaman, nilai 

sikap (dalam Bastaman, 2007: 46-50).  

3.6  Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang 

sama (Sugiyono, 2012: 241). Dengan demikian peneliti harus 

melakukan pendekatan dengan orang yang dekat dengan partisipan. 

Peneliti juga melakukan member checking untuk mengetahui 

akurasi hasil penelitian. Member checking dilakukan dengan 

membawa kembali laporan hasil yang telah dianalisa peneliti kepada 

partisipan dan meminta partisipan membaca, mengecek keakuratan 

transkip tersebut. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada 

partisipan tersebut, apakah ada diantara ungkapan, kata kunci dan 

tema yang tidak sesuai dengan ungkapan partisipan. Partisipan 

diberikan hak untuk mengubah, menambah atau mengurangi kata 

kunci atau tema yang sudah diangkat (Sugiyono, 2012: 274). 
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3.7    Etika Penelitian  

Seorang peneliti sudah seharusnya melakukan proses 

penelitian sesuai etika yang menjadi pedoman ketika melakukan 

study dilapangan, atau secara langsung berinteraksi dengan 

partisipan sebagai sumber data atau informan. Secara umum 

terdapat empat prinsip utama dalam etika penelitian keperawatan 

(Milton,1999; Loesella, Profetto-MCGgrath, Polit & Beck, 2004): 

i. Dalam menjalankan proses penelitian, peneliti harus tetap 

menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat 

pertisipan. Partisipan berhak mendapatkan informasi yang 

terbuka dan lengkap tentang pelaksanaan penelitian meliputi 

manfaat dan tujuan penelitian, prosedur penelitian, resiko 

penelitian dan kerahasiaan informasi. Kemudian, prinsip ini 

tertuang dalam lembar persetujuan menjadi partisipan 

penelitian (informed consent). 

ii. Menghormati kerahasiaan dan privasi partisipan, dalam artian 

partisipan memiliki hak asasi untuk mendapatkan kerahasiaan 

informasi dan privasi. Prinsip ini dapat diterapkan dengan cara 

meniadakan identitas seperti nama dan alamat subjek 

kemudian diganti dengan kode tertentu. 

iii. Keterbukaan dalam penelitian mengandung makna bahwa 

penelitian dilakukan secara profesional, tepat, jujur, cermat, 

dan hati-hati. Sementara itu, prinsip keadilan mengandung 
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makna bahwa penelitian memberikan keuntungan dan beban 

secara merata sesuai dengan kebutuhan kemampuan 

partisipan. 

iv. Memperhatikan dan memperhitungkan manfaat dan kerugian 

yang ditimbulkan dalam penelitian. Prinsipnya mengandung 

makna bahwa setiap penelitian yang dilakukan, peneliti harus 

mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

partisipan dan populasi dimana hasil penelitian akan 

diterapkan. Kemudian peneliti juga diharapkan mampu 

meminimalisir resikonya pencemaran identitas partisipan 

dengan membuat kode (inisial) pada identitasnya dan 

dampaknya terhadap lingkungan sosial yang merugikan 

partisipan. 

 

 


