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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi 

deskriptif. Dalam definisi yang dikemukakan Bogdan dan Taylor (2002) seperti 

yang dikutip dalam buku Lexy J Moleong,  

“Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). 

Dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi 

kedalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai 

bagian dari suatu keutuhan.”58 

Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif melakukan aktivitasnya 

untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi atau cerita yang rinci tentang 

subjek dan latar sosial penelitian. Pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari 

hasil wawancara mendalam dan pengamatan tersebut akan berbentuk cerita yang 

sangat mendetail (deskripsi rinci, gambaran yang mendalam), termasuk ungkapan-

ungkapan asli subjek peneltian.59 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

                                                           
58 Lexy Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakarya. Hlm. 14 
59 Hamidi. 2004. Metode Peneltian Kualitatif. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm. 
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analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.60 

Pada penelitian ini, Penulis mengumpulkan data berdasarkan pengamatan 

di lapangan serta wawancara dengan narasumber, serta berbagai data baik dari studi 

kepustakaan maupun data internal rumah sakit. Narasumber dari penelitian ini 

adalah 8 orang perawat pelaksana yang bertugas di Ruang Rawat Inap Kelas III. 

Penelitian ini dilakukan tidak untuk menguji teori, melainkan untuk melihat 

fenomena yang terjadi di lapangan sehingga Penulis dapat menemukan sesuatu 

guna dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang 

yang terletak di Jl. Brigjend. Sudiarto No. 347, Gemah, Pedurungan, tlp 024-

6722565, khususnya di Ruang Rawat Inap Bangsal Kelas III. Pada penelitian ini 

Penulis diberi akses 8 ruangan rawat inap. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive 

sampling, artinya peneliti dengan sengaja menentukan anggota sampel berdasarkan 

kemampuan dan pengetahuannya tentang keadaan populasi. Dalam penelitian ini, 

peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya 

untuk menjadi sumber data. 

 

                                                           
60 Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm. 9 
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- Populasi 

Populasi dalam penelitian ini merupakan semua perawat dan pasien yang 

berinteraksi dalam proses keperawatan pasien depresi dengan gangguan isolasi 

sosial di RSJD Dr. Amino Gondohutomo. 

- Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah 8 orang perawat pelaksana yang 

bertanggung jawab memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang 

bersangkutan di Ruang Rawat Inap Bangsal Kelas III dan bersedia memberikan 

informasi terkait penelitian. 

3.4 Data 

- Jenis Data 

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan 2 tipe data yang nantinya 

akan dijadikan bahan untuk memperkuat hasil penelitian yaitu dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder. 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan 

wawancara 

b. Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan 

melengkapi data primer yang diperoleh dari literatur, arsip, jurnal yang 

relevan, dan data-data yang mendukung data primer. 

- Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui beberapa cara, yaitu: 
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a. Observasi 

Observasi di sini diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung–

tanpa mediator–sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang 

dilakukan objek tersebut.61 Sedangkan jenis observasi dalam penelitian ini 

adalah observasi tidak terlibat atau non participant observation. Artinya 

peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas objek yang ditelitinya. 

Pada penelitian ini, Penulis memulai observasi sejak pukul 08.00-12.00. 

Observasi dilakukan pada jam tersebut karena pada saat itu pasien sudah 

mulai melakukan aktivitas seperti mandi, makan, olah raga, dan jam bebas 

(menonton TV dan bermain). Selain itu observasi dilakukan pada jam 

tersebut karena mobilitas perawat terlihat pada jam tersebut. Setelah jam 

12 siang aktivitas perawat terhadap pasien kurang produktif karena pasien 

kembali masuk kamar untuk beristirahat. 

b. Wawancara 

Di samping metode observasi, penelitian ini juga menggunakan metode 

wawancara (interview) untuk memperoleh gambaran yang memadai dan 

akurat mengenai praktik komunikasi terapeutik dalam proses perawatan 

pasien depresi dengan gangguan isolasi sosial di RSJD Dr. Amino 

Gondohutomo Semarang. 

Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 

menggunakan pedoman wawancara (interview guide) atau sering disebut 

                                                           
61 Rachmat Kriyantono. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group. 
Hlm.106 
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juga sebagai wawancara mendalam (indepth interview). Hal ini 

dimaksudkan untuk kepentingan yang lebih mendalam dengan lebih 

memfokuskan pada persoalan-persoalan yang menjadi pokok dari minat 

penelitian. 

Wawancara ini dilakukan dengan 8 orang perawat pelaksana. Perawat 

pelaksana ini adalah perawat yang bertanggung jawab di setiap ruangan 

dan langsung menangani pasien. Penulis juga melakukan sedikit 

wawancara dengan 4 orang pasien depresi dengan isolasi sosial, namun 

wawancara yang dilakukan tidak bisa mendalam karena keadaan pasien 

yang memang tidak memungkinkan untuk diajak berinteraksi secara 

mendalam. 

c. Studi Pustaka 

Selain kedua metode di atas, pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat dari berbagai sumber 

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melengkapi data. Studi 

pustaka yang dilakukan Penulis tidak hanya berasal dari perpustakaan 

umum saja, tetapi juga data-data dari rumah sakit. 

3.5 Teknik Analisa Data 

Miles & Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan yang harus 

dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu (1) reduksi data 
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(data reduction); (2) paparan data (data display); dan (3) penarikan kesimpulan 

dan verifikasi (conclusion drawing/verifying). 62 

a. Reduksi Data (data reduction) 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya . Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. 

b. Paparan Data (data display) 

Pemaparan data sebagai sekumulan informasi tersusun, dan memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan . 

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan 

sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis dari 

sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing/verifying)  

Penarikan simpulan merpakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskripsi 

objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. 

3.6 Desain Penelitian 

Miles & Huberman (1992) menyatakan bahwa terdapat dua model pokok 

dalam melaksanakan anasilis didalam metode penelitian kualitatif, yaitu model 

analisis jalinan atau mengalir (flow model of analysis) dan model analisis 

                                                           
62 Imam Gunawan. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 
Hlm. 120-121 
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interaktif.63 Dalam penelitian ini akan menggunakan model analisis jalinan (flow 

model of analysis). 

Model analisis jalinan atau mengalir (flow model of analysis) merupakan 

mdel analisis mengalr tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi yang dilakukan saling mengalir dengan proses pengumpulan 

data dan mengalir bersamaan.64 Berikut langkah-langkah dalam analisis mengalir 

dapat dilihat pada agambar berikut: 

Gambar 3.1 Langkah Analisis Mengalir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 2008 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Ibid. Hlm. 211 
64 Ibid . Hlm. 211 


