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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. 

Fenomena ini dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia 

(peneliti) kepadanya (Denzin & Lincoln, 2009). Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang mencoba untuk 

mengutarakan pemecahan masalah yang ada berdasarkan 

data-data yang ada, kemudian menyajikan data, menganalisis 

dan menginterpretasikannya (Narbuko & Achmadi, 2007).

3.2. Subyek Penelitian 

Populasi  penelitian ini adalah perawat Ruang 

Anggrek, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Sampel 

untuk penelitian ini adalah perawat Ruang Anggrek dengan 

kriteria sebagai berikut: masa kerja minimal 1 tahun, latar 

belakang pendidikan perawat adalah Diploma III (D3), atau

Strata 1 (S1) keperawatan. Perawat yang terlibat sebagai 

partisipan sebanyak lima orang. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan  menggunakan teknik purposive sampling. 
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3.3. Tempat dan waktu penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di 

Ruang Anggrek Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai 28 April 2014 – 18 Mei

2014. Sebelumnya peneliti membuat surat untuk ijin 

penelitian kepada fakultas (Lampiran 1). Setelah itu fakultas  

memberikan surat permohonan kepada KESBANGPOL dan 

RSUD (Lampiran 2 dan 3 ) untuk diberikan ijin penelitian 

(Lampiran 4 dan 5). Pelaksanaan wawancara dengan 

perawat di ruang tempat partisipan bekerja, disaat  ada 

waktu luang disela-sela pekerjaan sesuai dengan 

permintaan partisipan sendiri. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur. Peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang dibuat oleh 

peneliti tentang hambatan perawat anak dalam pelaksanaan 

atraumatic care, yang terdiri atas beberapa pertanyaan 

(Lampiran 6). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan 

pedoman teori dari hasil penelitian sebelumnya. Peneliti 

mencatat hal-hal yang dianggap penting dan selama proses 

wawancara dilakukan perekaman dengan recorder.
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3.5. Analisis Data

Analisa data merupakan proses berkelanjutan yang 

membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis 

catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2010).

Tahap pertama yaitu: melakukan pengumpulan data dan 

membuat transkrip data dengan cara mendengarkan 

berulang-ulang hasil rekaman yang kemudian menyusun 

hasil wawancara dalam bentuk verbatim (Lampiran 7). 

Selanjutnya pada tahap kedua peneliti membaca berulang 

kali transkrip data yang ada sehingga peneliti dapat 

menemukan makna data yang signifikan dan memberikan 

garis bawah pada pernyataan-pernyataan penting 

partisipan. Tahap ketiga adalah menentukan kategori

(Lampiran 8). Kategori merupakan proses yang rumit, 

sehingga peneliti harus mampu mengelompokkan data yang 

ada ke dalam suatu kategori. Selanjutnya kategori yang 

sudah ada peneliti kelompokkan ke dalam tema. Tahap 

keempat adalah menulis laporan. Dalam penulisan laporan, 

peneliti harus mampu menuliskan setiap frasa, kata dan 

kalimat serta pengertian secara tepat sehingga dapat 

mendeskripsikan data dan hasil analisa.



22

3.6. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

empat kriteria dalam validasi yaitu: credibility, transferability, 

dependability, dan confrimability (Polit & Beck, 2004). 

a) Credibility

Uji keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan credibility, dimana peneliti 

memvalidasi data dengan cara “member checking” 

yaitu data yang didapat dikembalikan pada partisipan 

dengan tujuan meminta klarifikasinya. Ini dilakukan 

peneliti pada tanggal 7 juni 2014, kemudian 

partisipan membaca data yang didapat dan 

memberikan pendapat tentang tema. Berikut adalah 

empat tema hasil penelitian yaitu (1) Perbedan 

persepsi orang tua atau keluarga; (2) Keterbatasan 

fasilitas Rumah Sakit; (3) Kurangnya dukungan 

orang tua dan keluarga; (4) Kurangnya pengalaman 

kerja perawat. Hal ini diungkapkan partisipan:  

“ wah kalau tema-tema tersebut saya setuju, 
karena memang dilapangan seperti itu” (P1)

“ Tema-tema ini saya pikir sudah sesuai ya, 
sebab apa pelaksanaan atraumatic care disini masih 
terhambat ya sesuai dengan tema-tema yang ada, 
sehingga dalam pelaksanaan atraumatic care disini 
perlu ditingkatkan” (P2)



23

“ Wah saya setuju banget deh dengan tema yang 
diambil. Pokoknya saya setuju sudah sesuai kok 
dengan disini” (P3)

“pokoknya dari tema tersebut setuju mb, memang 
perlu untuk fasiltas ruangan ini. Untuk hal itu dapat 
dijadikan sebagai masukan di sini” (P4)

“ untuk tema ini saya sudah setuju ya, berharap 
kedepannya pelaksanaan atraumatic care menjadi 
lebih baik” (P5)

b) Transferability 

Uji keabsahan data peneliti menggunakan 

transferability yaitu hasil penelitian ini dapat 

dilakukan oleh peneliti selanjutnya di tempat yang 

berbeda tetapi dengan latar belakang yang hampir 

sama dengan penelitian yang dilakukan ini. 

c) Dependability 

Peneliti menggunakan uji validasi yang 

selanjutnya adalah dependability. Peneliti dibantu 

oleh rekan peneliti untuk melakukan inquiry audit

dengan cara membaca keseluruhan laporan 

penelitian yang didapat oleh peneliti. Berdasarkan 

proses audit yang dilakukan oleh rekan peneliti,

menyatakan bahwa data yang diperoleh dan dibahas 

serta disimpulkan sesuai dengan apa yang 

didapatkan di lapangan.
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d) Confirmability 

Uji keabsahan yang selanjutnya adalah uji 

Confirmability. Confirmability merupakan keobyekan 

atau kenetralan data. Peneliti meminta rekan peneliti 

untuk membaca hasil penelitian dimulai dari 

membaca verbatim hingga pembahasan. Setelah 

membaca secara keseluruhan hasil penelitian, rekan 

peneliti mengatakan bahwa data yang diperoleh dan 

disimpulkan oleh peneliti tidak dipengaruhi oleh 

asumsi dari peneliti. 

3.7. Etika Penelitian 

Penelitian ini mengunakan prinsip-prinsip moral yang 

diperhatikan dalam melakukan penelitian (Denzin & Lincoln, 

2011), yaitu: 

1) Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dari 

penelitian ini kemudian, mendapat persetujuan dari 

partisipan tanpa adanya paksaan dan saling 

menghormati. Informed Concent (Lampiran 9). 

2) Peneliti menjaga hak privasi dan kerahasiaan dari 

partisipan dengan cara tidak menyebutkan nama 

partisipan didalam laporan hasil penelitian. 
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3) Peneliti tidak melakukan penipuan dengan 

membuat atau merekayasa data tetapi, peneliti 

benar-benar membuat laporan sesuai dengan data 

yang didapat di lapangan. 

4) keakuratan data disini peneliti melakukan uji 

keabsahan data sehingga, tidak adanya penipuan 

dan pemalsuan data. 
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3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Fenomena ini dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya (Denzin & Lincoln, 2009). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba untuk mengutarakan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang ada, kemudian menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya (Narbuko & Achmadi, 2007).



3.2. Subyek Penelitian 

Populasi  penelitian ini adalah perawat Ruang Anggrek, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Sampel untuk penelitian ini adalah perawat Ruang Anggrek dengan kriteria sebagai berikut: masa kerja minimal 1 tahun, latar belakang pendidikan perawat adalah Diploma III (D3), atau Strata 1 (S1) keperawatan. Perawat yang terlibat sebagai partisipan sebanyak lima orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan  menggunakan teknik purposive sampling. 



3.3. Tempat dan waktu penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Ruang Anggrek Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Waktu penelitian dilaksanakan mulai 28 April 2014 – 18 Mei 2014. Sebelumnya peneliti membuat surat untuk ijin penelitian kepada fakultas (Lampiran 1). Setelah itu fakultas  memberikan surat permohonan kepada KESBANGPOL dan RSUD (Lampiran 2 dan 3 ) untuk diberikan ijin penelitian (Lampiran 4 dan 5). Pelaksanaan wawancara dengan perawat di ruang tempat partisipan bekerja, disaat  ada waktu luang disela-sela pekerjaan sesuai dengan permintaan partisipan sendiri. 



3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti tentang hambatan perawat anak dalam pelaksanaan atraumatic care, yang terdiri atas beberapa pertanyaan (Lampiran 6). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan pedoman teori dari hasil penelitian sebelumnya. Peneliti mencatat hal-hal yang dianggap penting dan selama proses wawancara dilakukan perekaman dengan recorder.

3.5. Analisis Data

Analisa data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2010).

Tahap pertama yaitu: melakukan pengumpulan data dan membuat transkrip data dengan cara mendengarkan berulang-ulang hasil rekaman yang kemudian menyusun hasil wawancara dalam bentuk verbatim (Lampiran 7). Selanjutnya pada tahap kedua peneliti membaca berulang kali transkrip data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan makna data yang signifikan dan memberikan garis bawah pada pernyataan-pernyataan penting partisipan. Tahap ketiga adalah menentukan kategori (Lampiran 8). Kategori merupakan proses yang rumit, sehingga peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori. Selanjutnya kategori yang sudah ada peneliti kelompokkan ke dalam tema. Tahap keempat adalah menulis laporan. Dalam penulisan laporan, peneliti harus mampu menuliskan setiap frasa, kata dan kalimat serta pengertian secara tepat sehingga dapat mendeskripsikan data dan hasil analisa.



3.6. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan empat kriteria dalam validasi yaitu: credibility, transferability, dependability, dan confrimability (Polit & Beck, 2004). 

a) Credibility 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan credibility, dimana peneliti memvalidasi data dengan cara “member checking” yaitu data yang didapat dikembalikan pada partisipan dengan tujuan meminta klarifikasinya. Ini dilakukan peneliti pada tanggal 7 juni 2014, kemudian partisipan membaca data yang didapat dan memberikan pendapat tentang tema. Berikut adalah empat tema hasil penelitian yaitu (1) Perbedan persepsi orang tua atau keluarga; (2) Keterbatasan fasilitas Rumah Sakit; (3) Kurangnya dukungan orang tua dan keluarga; (4) Kurangnya pengalaman kerja perawat. Hal ini diungkapkan partisipan:   

“ wah kalau tema-tema tersebut saya setuju, karena memang dilapangan seperti itu” (P1)

 “ Tema-tema ini saya pikir sudah sesuai ya, sebab apa pelaksanaan atraumatic care disini masih terhambat ya sesuai dengan tema-tema yang ada, sehingga dalam pelaksanaan atraumatic care disini perlu ditingkatkan” (P2)

“ Wah saya setuju banget deh dengan tema yang diambil. Pokoknya saya setuju sudah sesuai kok dengan disini” (P3)

“pokoknya dari tema tersebut setuju mb, memang perlu untuk fasiltas ruangan ini. Untuk hal itu dapat dijadikan sebagai masukan di sini” (P4)

“ untuk tema ini saya sudah setuju ya, berharap kedepannya pelaksanaan atraumatic care menjadi lebih baik” (P5)



b) Transferability 

Uji keabsahan data peneliti menggunakan transferability yaitu hasil penelitian ini dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya di tempat yang berbeda tetapi dengan latar belakang yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan ini. 

c) Dependability 

Peneliti menggunakan uji validasi yang selanjutnya adalah dependability. Peneliti dibantu oleh rekan peneliti untuk melakukan inquiry audit dengan cara membaca keseluruhan laporan penelitian yang didapat oleh peneliti. Berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh rekan peneliti, menyatakan bahwa data yang diperoleh dan dibahas serta disimpulkan sesuai dengan apa yang didapatkan di lapangan. 



d) Confirmability 

		Uji keabsahan yang selanjutnya adalah uji Confirmability. Confirmability merupakan keobyekan atau kenetralan data. Peneliti meminta rekan peneliti untuk membaca hasil penelitian dimulai dari membaca verbatim hingga pembahasan. Setelah membaca secara keseluruhan hasil penelitian, rekan peneliti mengatakan bahwa data yang diperoleh dan disimpulkan oleh peneliti tidak dipengaruhi oleh asumsi dari peneliti. 



3.7.  Etika Penelitian 

Penelitian ini mengunakan prinsip-prinsip moral yang diperhatikan dalam melakukan penelitian (Denzin & Lincoln, 2011), yaitu: 

1) Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini kemudian, mendapat persetujuan dari partisipan tanpa adanya paksaan dan saling menghormati. Informed Concent (Lampiran 9). 

2) Peneliti menjaga hak privasi dan kerahasiaan dari partisipan dengan cara tidak menyebutkan nama partisipan didalam laporan hasil penelitian. 

3) Peneliti tidak melakukan penipuan dengan membuat atau merekayasa data tetapi, peneliti benar-benar membuat laporan sesuai dengan data yang didapat di lapangan. 

4) keakuratan data disini peneliti melakukan uji keabsahan data sehingga, tidak adanya penipuan dan pemalsuan data. 
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