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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Tipe Penelitian 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

karena peneliti mengharapkan suatu data yang mendalam 

nantinya, sesuai dengan dengan metode penelitian kualitatif 

yang menekankan pada kedalaman proses (Poerwandari, 

2007) dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi 

kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup 

pengkajian satu unit penelitian secara intensif misalnya satu 

pasien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi 

(Nursalam, 2003). Dalam studi kasus, peneliti memperoleh 

banyak informasi deskriptif dan mungkin meneliti hubungan 

antara fenomena yang berbeda, atau mungkin memeriksa 

tren dari waktu ke waktu. Peneliti studi kasus mencoba 

menganalisis dan memahami isu-isu penting bagi sejarah, 

perkembangan, atau keadaan entitas yang sedang dipelajari 

(Polit & Beck, 2004). 

Rancangan dari suatu studi kasus bergantung pada 

keadaan kasus namun tetap mempertimbangkan faktor 

penelitian waktu. Riwayat dan pola perilaku sebelumnya 

biasanya dikaji secara rinci. Keuntungan yang paling besar 

dari rancangan ini adalah pengkajian secara rinci meski 
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jumlah respondennya sedikit, sehingga akan didapatkan 

gambaran satu unit subjek secara jelas. Meskipun jumlah 

subjek cenderung sedikit namun jumlah variabel yang diteliti 

sangat luas. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui 

semua variabel yang berhubungan dengan masalah 

penelitian (Nursalam, 2003). 

Salah satu cara berpikir dari studi kasus adalah 

dengan mempertimbangkan apa yang menjadi fokus utama. 

Dalam kebanyakan studi, apakah kualitatif atau kuantitatif, 

suatu fenomena atau variabel (atau kumpulan dari variabel) 

tertentu adalah inti dari penyelidikan. Dalam studi kasus, 

kasus itu sendiri adalah pusat. Sebagaimana layaknya 

analisis intensif, fokus dari studi kasus adalah biasanya 

menentukan dinamika mengapa individu berpikir dan 

berperilaku. Data sering kali dikumpulkan yang tidak hanya 

berhubungan untuk keadaan orang sekarang ini, tetapi juga 

untuk pengalaman masa lalu dan faktor-faktor situasional 

yang relevan dengan masalah yang sedang diperiksa (Polit & 

Beck, 2004). 

Informasi yang diperoleh dalam studi kasus yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan hipotesis yang diuji 

lebih ketat dalam penelitian berikutnya. Penyelidikan intensif 

yang mencirikan studi kasus sering mudah mengarah ke 
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pengetahuan mengenai hubungan tak terduga sebelumnya. 

Selain itu, studi kasus yang mendalam dapat menyajikan 

peran penting untuk menjelaskan konsep-konsep atau 

menguraikan cara untuk menangkap konsep tersebut (Polit & 

Beck, 2004). 

Kekuatan terbesar dari studi kasus adalah kedalaman 

yang mungkin ketika jumlah individu, institusi, atau kelompok 

sedang diselidiki terbatas. Studi kasus memberikan peneliti 

peluang untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang 

kondisi, pikiran, perasaan, tindakan (dulu dan sekarang), niat, 

dan lingkungan seseorang. Sangat penting untuk mengenali 

bahwa penelitian studi kasus ini tidak hanya deskripsi anekdot 

insiden tertentu atau pasien. Penelitian studi kasus adalah 

proses disiplin dan biasanya membutuhkan waktu 

pengumpulan data yang sistematis (Polit & Beck, 2004). 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana tiga 

orang partisipan melihat keadaan dirinya sebelum dan setelah 

dilakukan histerektomi, bagaimana pencarian makna 

hidupnya berdasarkan sumber-sumber makna hidup sebelum 

dan setelah dilakukan histerektomi serta bagaimana peranan 

keluarga dalam mendampingi partisipan dalam pencarian 

makna hidupnya. 
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Partisipan penelitian tidak dipilih berdasarkan penyakit 

yang melatarbelakangi partisipan dihisterektomi, artinya 

semua pasien yang akan melakukan histerektomi dipilih 

sebagai partisipan. Peneliti kemudian melakukan wawancara 

mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan 

panduan wawancara (interview guide) yang telah peneliti buat 

sebelum penelitian dilaksanakan. Wawancara dimulai dari 

tahap pre-histerektomi. Setelah hasil wawancara pre-

histerektomi dianggap cukup menjawab untuk semua 

pertanyaan penelitian (research questions) yang telah peneliti 

buat, peneliti melanjutkan ke wawancara post-histerektomi. 

Teknik tersebut berlaku untuk semua partisipan. 

3.2. Unit Analisa 

Peneliti menggunakan teori makna yang dikemukakan 

oleh Viktor Frankl yang merupakan salah satu bagian penting 

dalam teori logoterapi. Logoterapi secara umum dapat 

digambarkan sebagai corak psikologi/psikiatri yang mengakui 

adanya dimensi kerohanian pada manusia disamping dimensi 

ragawi dan kejiwaan, serta beranggap bahwa makna hidup 

(the meaning of life) dan hasrat untuk hidup bermakna (the 

will of meaning) merupakan motivasi utama manusia guna 

meraih taraf kehidupan bermakna (the meaningful life) yang 

didambakannya (Bastaman, 2007). Dalam penelitian ini 
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peneliti ingin melihat makna hidup pasien pre-histerektomi 

dan post-histerektomi, dimana pada penelitian Ryff, Singer, 

Wong dan  Fry (dalam Hicks & King, 2007) bahwa 

pengalaman hidup yang bermakna telah diakui sebagai suatu 

kontributor penting untuk kesehatan dan kesejahteraan. 

Sedangkan Mascaro (dalam Hicks & King, 2007) 

menyimpulkan bahwa makna hidup berkaitan dengan banyak 

variabel yang penting seperti harapan, kepuasan hidup, 

depresi dan kecemasan. Histerektomi  sendiri merupakan 

salah satu pembedahan ginekologi yang juga menimbulkan 

kecemasan sampai dengan depresi bagi wanita yang akan 

maupun mengalaminya. Richard (dalam Ryan, Dennerstein & 

Pepperell, 1989). Penelitian Cabness (2010) menunjukan 

hasil bahwa perempuan yang lebih muda memiliki 

ketidakpuasan yang lebih tinggi berhubungan dengan 

prosedur bedah dan mengalami kualitas hidup yang lebih 

rendah daripada wanita yang lebih tua. Penurunan kualitas 

dalam hidup dapat ditunjukan dengan beberapa variabel 

seperti keterbatasan fungsi fisik, keterbatasan dalam fungsi 

sosial dan persepsi tentang kesehatan yang buruk (Kjerulff, 

Langenberg, Rhodes, Harvey, Guzinski & Stolley, 2000). 

Sementara itu, dukungan sosial akan semakin dibutuhkan 

pada saat seseorang sedang menghadapi masalah atau 
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sakit, di sinilah peran anggota keluarga diperlukan untuk 

menjalani masa-masa sulit dengan cepat (Efendi & Makhfudli, 

2009). Individu yang mendapat dukungan emosional dan 

fungsional terbukti lebih sehat daripada individu yang tidak 

mendapat dukungan (Buchanan dalam Videbeck, 2008).  

3.3. Partisipan Penelitian/Sumber Data 

Partisipan penelitian dipilih dengan menggunakan 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2009). Partisipan tidak diambil secara 

acak, tetapi dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam 

penelitian ini, peneliti membuat beberapa kriteria dalam 

menentukan partisipan, yaitu pasien post-histerektomi dan 

masih dirawat di bangsal perawatan Rumah Sakit Panti 

Wilasa “Citarum” Semarang, pasien yang sudah menikah, 

pasien yang bersedia menjadi partisipan, kooperatif serta 

mampu berkomunikasi dengan baik. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Wawancara 

Peneliti menggunakan wawancara dalam 

mengumpulkan data. Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan 

oleh dua belah pihak, yaitu peneliti yang mengajukan 
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pertanyaan dan partisipan yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu (Moleong, 2006). Dalam penelitian 

ini, pendekatan wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara semi terstruktur (semi-structure  interview). 

Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in-depth 

interview, yang dalam pelaksanaannya lebih bebas 

bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di 

mana partisipan diminta pendapat dan ide-idenya. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh partisipan (Sugiyono, 2009). 

3.4.2 Pengamatan/Observasi 

Peneliti juga menggunakan pengamatan 

sebagai teknik pengumpulan data. Alasan mengapa 

dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan 

sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh 

Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2006) yaitu: 

1) Teknik pengamatan ini didasarkan atas 

pengalaman secara langsung. 

2) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat 

dan mengamati sendiri, kemudian mencatat 
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perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi 

pada keadaan sebenarnya. 

3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat 

peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan proposisional maupun pengetahuan 

yang langsung diperoleh dari data. 

4) Sering terjadi adanya keraguan pada peneliti, 

jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada 

yang keliru atau bias.  

5) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti 

mampu memahami situasi-situasi yang rumit. 

6) Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik 

komunikasi lainnya tidak memungkinkan, 

pengamatan dapat menjadi alat yang sangat 

bermanfaat. 

Peneliti menggunakan teknik pengamatan 

partisipatif dalam hal ini partisipatif aktif, di mana 

dalam pengamatani ini peneliti ikut melakukan apa 

yang dilakukan oleh partisipan tetapi belum 

sepenuhnya lengkap (Sugiyono, 2009). Selama di 

lapangan, peneliti mengamati bagaimana gambaran 

diri partipan (penampilan fisik, cara berpakaian, cara 

bertindak, gaya berbicara dan bertindak (bahasa non-
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verbal partisipan selama wawancara berlangsung)), 

interaksi partisipan dengan keluarga dan interaksi 

partisipan dengan pasien yang lain. 

3.4.3 Alat bantu penelitian 

Peneliti menggunakan alat bantu penelitian 

berupa alat perekam suara, yang digunakan untuk 

merekam semua wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti sehingga menghindari peneliti kehilangan 

aspek-aspek penting dari wawancara yang dilakukan. 

Peneliti juga menggunakan pedoman wawancara 

(interview guide) yang mengarahkan peneliti mengenai 

data mana yang akan lebih dipentingkan. Hal demikian 

akan lebih memudahkan langkah-langkah 

sistematisasi data. Pedoman wawancara biasanya 

tidak berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendetail 

tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi 

apa yang ingin didapatkan dari informan yang nanti 

dapat dikembangkan dengan memperhatikan 

perkembangan, konteks, dan situasi wawancara 

(Pawito, 2007). Peneliti juga mempersiapkan 

perlengkapan penelitian lain seperti menyediakan alat-

alat yang dibutuhkan dalam proses pengambilan data 

seperti alat tulis dan buku catatan. Peneliti tidak 
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menggunakan kamera mengambil gambar partisipan 

karena pertimbangan etika penelitian. 

3.5. Analisa Data 

Menurut Moleong (dalam Lawole, 2012) secara umum, 

proses analisa data dalam kualitatif mencakup: 

1. Reduksi Data 

1) Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi 

adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan 

dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan 

dengan fokus dan masalah penelitian 

2) Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya 

adalah membuat koding. Membuat koding berarti 

memberikan kode pada setiap satuan, agar supaya 

dapat tetap ditelusuri data atau satuannya berasal 

dari sumber dari data. 

2. Kategorisasi 

1) Menyusun kategori. Kategori adalah upaya memilah-

milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang 

memiliki kesamaan. 

2) Setiap kategori diberi nama yang disebut ‘label’ 

3. Pemeriksaan keabsahan data 

Dalam penelitian kualitatif ada kriteria kredibilitas atas 

derajat kepercayaan, teknik pemeriksaan yang peneliti 
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gunakan dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. 

4. Penafsiran data 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penafsiran data ini 

adalah deskripsi analitik yang merupakan rancangan 

organisasional dan dikembangkan dalam kategori-

kategoriyang ditemukan dan hubungan yang muncul dari 

data. 

5. Kesimpulan 

Setelah peneliti memperoleh pemahaman mendalam 

tentang keseluruhan data yang dioleh, peneliti dapat 

menarik kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian. 

3.6. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data atau validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian 

dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian 

data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2009). 

Dalam penelitian ini uji keabsahan data atau validitas 
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dilakukan dengan triangulasi dan refleksi personal. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji 

keabsahan kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Sedangkan triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas 

data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis 

triangulasi untuk menguji keabsahan data, yaitu triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber peneliti 

lakukan dengan mewawancarai suami partisipan penelitian, 

sedangkan triangulasi teknik peneliti lakukan dengan 

membandingkan hasil wawancara dengan laporan observasi 

yang peneliti buat, sedangkan dalam refleksi personal sendiri, 

peneliti mengungkapkan perasaan, pemikiran serta kesan 

mengenai perjumpaan dengan partisipan serta isi 
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pembicaraan karena dalam penelitian kualitatif, peneliti 

merupakan instrumen pengumpulan data. 

3.7. Etika Penelitian 

1. Informed Consent  

Informed consent merupakan bentuk persetujuan 

antara peneliti dengan partisipan penelitian dengan 

memberikan lembar persetujuan. Informed consent tersebut 

diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan 

lembar persetujuan untuk menjadi partisipan. Tujuan Informed 

consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan 

penelitian, mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, 

maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan. 

Jika partisipan tidak bersedia, maka peneliti harus 

menghormati hak pasien. Beberapa informasi yang harus ada 

dalam  Informed consent tersebut antara lain: partisipasi 

pasien, tujuan dilakukannya tindakan, jenis data yang 

dibutuhkan, komitmen, prosedur pelaksanaan, potensial 

masalah yang akan terjadi, manfaat, kerahasiaan, informasi 

yang mudah dihubungi, dan lain-lain (Hidayat, 2007). 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang 

memberikan jaminan dalam penggunaan subjek peneltian 

dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama 
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partisipan pada lembar atau alat ukur dan hanya menuliskan 

kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian 

yang akan disajikan (Hidayat, 2007). 

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

Masalah ini merupakan 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 (Hidayat, 2007). 

 


