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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tipe penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif 

karena peneliti ingin melihat dan mendengar secara langsung dari 

ketiga riset partisipan tentang pengalaman ketiga partisipan dalam 

melakukan komunikasi teraupetik dengan keluarga pasien. Tipe 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. 

Moleong (2006), menyatakan metode penelitian kualitatif sebagai 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang 

dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, motivasi, persepsi, 

tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

3.2. Unit Analisis dan Unit Amatan 

Dimana fokus dalam penelitian ini adalah pengalaman perawat 

dalam memberikan komunikasi teraupetik terhadap keluarga 

pasien. Perawat memiliki empat peran yaitu sebagai pelaksana 

keperawatan, sebagai pengelola, sebagai pendidik dan sebagai 

peneliti. Komunikasi teraupetik sangat penting untuk dilakukan agar 

tidak terjadi kesalahpahaman antara perawat dengan pasien 

maupun keluarga pasien. Perawat dituntut untuk melakukan 
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komunikasi teraupetik dalam melakukan tindakan keperawatan agar 

pasien dan keluarganya mengetahui tindakan apa yang akan 

dilakukan pada pasien (Kathleen, 2007). Komunikasi paling 

teraupetik berlangsung ketika pasien maupun keluarga pasien dan 

perawat saling menunjukkan sikap hormat akan individualitas dan 

harga diri. Menjadi unit amatan dalam penelitian ini adalah perawat 

dan keluarga pasien. 

3.3. Partisipan Penelitian/sumber data 

Teknik penentuan subjek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sample. Sample tidak diambil secara acak tetapi 

sample dipilih dengan pertimbangan tertentu dan kepada partisipan 

juga dinyatakan kesediannya untuk bersedia menjadi subjek 

penelitian (Poerwandri, 2005). Dalam penelitian ini, istilah yang 

digunakan untuk menunjukan pada sumber data adalah riset 

partisipan. Riset partisipan dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 

orang perawat. Penentuannya untuk memilih 3 riset partisipan yaitu 

dipilih oleh kepala ruangan yang mengusulkan untuk mengambil 

ketiga partisipan alasannya karena menurut kepala ruang ketiga 

riset partisipan sudah memiliki pengalaman bekerja yang banyak 

terjun dalam melakukan komunikasi teraupetik dengan keluarga 

pasien dibandingkan dengan perawat-perawat lain yang bertugas di 

ruang penyakit dalam. 
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Lokasi penelitian yang akan dilakukan bertempat di Maluku, 

Ambon. Alasan peneliti memilih Ambon sebagai tempat untuk 

melakukan penelitian karena pada RSUD DR.M Haulussy, masih 

belum terlalu banyak perawat melakukan komunikasi teraupetik 

dengan baik. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2002), sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah 

wawancara dan observasi. Kata-kata dan tindakan 

dicatat melalui pencatatan tertulis ataupun melalui 

video/audio tape. Wawancara merupakan 

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

sebagai yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) sebagai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai 

ketiga riset partisipan di tempat yang sama dan juga 
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menggunakan pedoman wawancara yang sudah ada 

dan sama.  

b. Observasi 

Peneliti juga menggunakan teknik observasi atau 

pengamatan untuk membantu pengumpulan data. 

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan 

menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, 

penciuman, pendengaran, untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, 

peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. 

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 

peneliti akan mengamati dampak dari komunikasi 

teraupetik yang dilakukan antara ketiga riset 

partisipan di ruang penyakit dalam dengan keluarga 

pasien. 

3.5. Analisa Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan naratif 

dalam menganalisis data dikarenakan naratif sendiri memiliki arti 

menyimak, menyampaikan atau menyampaikan ulang cerita-cerita 

serta masalah-masalah kehidupannya. Selain itu, naratif juga data 

diartikan sebagai cerita, kisah, atau penjelasan tentang  serangkaian 

peristiwa sesuai dengan urutan kejadiannya (Takwin, 2007). 
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Analisa data merupakan proses berkelanjutan yang 

membutuhkan refleks terus menerus terhadap data, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat 

sepanjang penelitian (Creswell, 2010). Metode Creswell (2010) yang 

dipakai dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Pada tahap pertama peneliti akan melakukan pengumpulan 

data dan membuat transkip data dengan cara 

mendengarkan berulang-ulang hasil rekaman yang 

kemudian menyusun hasil wawancara dalam bentuk 

verbatim. 

b. Tahap kedua peneliti akan membaca berulang kali transkip 

data yang ada sehingga dapat menemukan makna data 

yang lebih signifikan dan menggaris bawahi pertanyaan-

pertanyaan penting partisipan. 

c. Tahap ketiga adalah menentukan kategori. Kategori 

merupakan proses yang rumit, sehingga peneliti harus 

mampu mengelompokan data yang ada ke dalam suatu 

kategori. Selanjutnya kategori yang sudah ada peneliti 

kelompokan ke dalam sub tema, dimana sub tema yang 

muncul peneliti mengelompokan lagi menjadi tema-tema 

yag potensial. 

d. Tahap keempat adalah menulis laporan. Dalam penulisan 

laporan, peneliti harus mampu menuliskan setiap frasa, kata 
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dan kalimat serta pengertian secara tepat sehingga dapat 

mendeskripsikan data dan hasil analisa (Cresswell, 2010). 

3.6. Uji Keabsahan Data 

Peneliti disini menggunakan metode triangulasi dalam 

menyelidiki keabsahan data yang diteliti atau diperoleh. Sugiyono 

(2008 : 85), menyatakan bahwa tujuan triangulasi adalah bukan 

untuk mencari kebenaran melainkan untuk meningkatkan 

pemahaman bagi peneliti dari apa yang ditemukan. Denzin (dalam 

Moleong, 2009), membedakan empat macam triangulasi yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, teori, metode, dan penyidik. 

 Dalam penelitian ini peneliti menentukan akan menggunakan 

triangulasi metode yang artinya dengan cara melakukan cross 

check data terhadap sumber data yang sama dengan cara atau 

teknik pengambilan yang berbeda. Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh melalui wawancara akan diperiksa dengan data-data 

yang diperoleh melalui observasi terhadap sumber data. Peneliti 

disini memilih triangulasi metode dengan maksud untuk melihat 

atau melakukan cross check terhadap data yang dikumpulkan oleh 

peneliti. 


