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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian yang 

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek, seperti 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – lain secara holistik dan 

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah 

(Moleong, 2013).Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi 

dimana melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran atau deskriptif tentang suatu pengalaman hidup yang 

dilihat dari sudut pandang orang yang diteliti, untuk memahami dan menggali 

pengalaman hidup yang dijalani (Moleong, 2010 dalam Saparwati, 

2012).Dalam pandangan fenomenologi, peneliti berusaha memahami arti 

peristiwa dan kaitan – kaitannya terhadap orang – orang yang berada dalam 

situasi – situasi tertentu (Moleong, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti 

mengidentifikasi tentang pengalaman pasien diabetes melitus dalam perawatan 

luka diabetik. 

B. Lokasi Dan Waktu 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kalikajar Kecamatan 

Kalikajar Kabupaten Wonosobo.  
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian inidilakukan pada bulan Februari– Mei2016. 

C. Definisi Operasional 

1. Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun dirasakan 

yang di tangkap panca inderanya kemudian disimpan dalam memori. 

2. Perawatan luka diabetik adalah manajemen luka diabetik yang dilakukan 

untuk mengatasi, menghilangkan atau mengurangi infeksi. 

D. Partisipan 

Partisipan yang diteliti dalam penelitian ini adalah 9 partisipan yang 

terdiri dari 4 pasien diabetes melitus yang pernah mengalami luka diabetik, 4 

anggota keluarga pasien, dan 1 perawat dari Puskesmas Kalikajar 1. Partisipan 

dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu 

metode pemilihan partisipan dalam suatu penelitian dengan menentukan 

terlebih dahulu kriteria yang akan dimasukkan dalam penelitian, dimana 

partisipan yang diambil dapat memberikan informasi yang berharga bagi 

peneliti (Burn & Grovedalam Saparwati, 2012). Kriteria partisipan pasien 

diabetes melitus yang pernah mengalami luka diabetik dalam penelitian ini 

yaitu : 1. Pasien Diabetes Melitus yang pernah mengalami luka diabetik derajat 

II, III, dan IV 2. Bersedia menjadi partisipan dalam penelitian yang dibuktikan 

dengan menandatangani informed consent 3. Mampu mengungkapkan 

pengalaman dengan baik.Kriteria partisipan dari keluarga yaitu anggota 

keluarga yang melakukan perawatan luka atau mendampingi partisipan pasien 
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diabetes melitus dalam perawatan luka diabetik. Kriteria partisipan dari 

perawat puskesmas yaitu perawat yang melakukan perawatan luka diabetik.  

E. Instrumen Penelitian 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

panduan wawancara mendalam,checklist observasi, alat tulis, dan alat perekam. 

Alat perekam digunakan untuk merekam percakapan selama wawancara 

berlangsung.  

Uji wawancara telah dilakukan sebelum pengambilan data terhadap 3 

partisipan. Saat wawancara berlangsung, partisipan dimotivasi dan didorong 

untuk berbicara bebas tentang pengalamannya dalam merawat luka diabetik. 

Pelaksanaan wawancara dilaksanakan selama 30 sampai 60 menit. Pertanyaan 

yang diajukan mencakup : pengalaman pasien dari awal terdiagnosa diabetes 

melitus hingga mengalami luka diabetik, cara pasien merawat kaki setelah 

mengalami luka diabetik, cara pasien membersihkan luka diabetik, pemilihan 

balutan untuk luka diabetik, pengelolaan infeksi luka diabetik, upaya yang 

dilakukan untuk mencegah terulangnya luka diabetik. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada natural 

setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data 

lebih banyak pada wawancara mendalam (in depth interviewe) dan observasi 

(Sugiyono, 2013).Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan 

dengan cara wawancaradan observasi. 
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Wawancara dilakukan terhadap pasien diabetes melitus di Kelurahan 

Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang pernah mengalami luka diabetik, 

anggota keluarga pasien yang pernah melakukan perawatan luka atau 

mendampingi proses perawatan luka, dan perawat yang melakukan perawatan 

luka diabetik dari Puskesmas Kalikajar 1.Metode pengumpulan data ini 

bertujuan untuk mendapatkan detail informasi tentang pendapat, sikap /dan 

pengalaman pribadi.Observasi dilakukan pada kaki pasien diabetes melitus 

yang pernah mengalami luka diabetik menggunakan checklist observasi. Data 

penelitian juga bisa diperoleh dari data hasil pemeriksaan terakhir pasien dan 

formulir data demografi yang di ajukan kepada pasien. 

G. Prosedur Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara 

wawancara pada seluruh partisipan dan observasi pada pasien diabetes melitus 

yang pernah mengalami luka diabetik di Kelurahan Kalikajar Kecamatan 

Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Langkah – langkah dalam pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah : 

a) Tahap Persiapan Penelitian : 

1) Mengurus perizinan untuk melakukan penelitian dari Puskesmas 

Kalikajar Kabupaten Wonosobo dan Kaprodi Program Studi Ilmu 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

2) Melakukan uji etik di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor : 124/EP-

FKIK-UMY/IV/2016 Menyiapkan alat – alat yang diperlukan saat 

penelitian (recorder,  alat tulis,cheklist observasi dan informend 

consent) 
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b) Tahap Pelaksanaan Penelitian : 

1) Peneliti menentukan partisipan yang memenuhi kriteria 

2) Peneliti meminta kesediaan partisipan untuk menjadi informan dengan 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian terlebih dahulu 

3) Peneliti meminta dengan sukarela kepada partisipan untuk 

menandatangi lembar informed consent. 

4) Peneliti melakukan pemeriksaan berupa pengukuran tekanan darah 

dan pemeriksaan gula darah partisipan. 

5) Peneliti melakukan wawancara dengan partisipan yang telah 

memenuhi kriteria yang ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap 

pasien diabetes melitus yang pernah mengalami luka diabetik, anggota 

keluarga pasien, dan perawat Puskesmas Kalikajar 1. Peneliti 

memberikan pertanyaan yang bersifat menggali secara mendalam 

tentang pengalaman pasien diabetes melitus yang pernah mengalami 

luka diabetik, kemudian peneliti mencatat pokok pikiran dari hasil 

wawancara. Peneliti juga menyiapkan recorder untuk merekam hasil 

wawancara.  

6) Wawancara dilakukan di rumah partisipan. Wawancara dilakukan 

dalam 3 sampai 4 kali pertemuan. Pelaksanaan wawancara berakhir 

ketika data yang di dapatkan sudah jenuh.  

c) Tahap Pengolahan data : 

1) Peneliti mengubah data dari recorder menjadi data verbatif yang telah 

terkumpul. 
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2) Peneliti menganalisa data yang telah terkumpul menggunakan bantuan 

software open code 4.02. 

H. Teknik Analisa Data 

Teknik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan langkah – langkah dari Cresswell dalam Saparwati (2012)yaitu 

:1. Menyusun studi literatur tentang teori dan hasil penelitian yang terkait 

dengan pengalaman pasien diabetes melitus dalam perawatan luka diabetik; 2. 

Melakukan wawancara dan menyusun catatan lapangan selama wawancara; 3. 

Membaca berulang – ulang transkrip dan catatan lapangan; 4. Memilih catatan 

yang bermakna dan terkait dengan tujuan penelitian; 5. Menyusun kategori 

berdasarkan berdasarkan kata kunci yang terdapat dalam pernyataan tersebut; 

6. Menyusun kisi – kisi tema dan membuat pengelompokan kedalam tema 

pengalaman perawatan luka dengan sub tema perawatan awal luka serta 

perawatan lanjutan dan tema upaya pencegahan luka kembali; dan 7. 

Menyusun suatu gambaran akhir dari pengalaman individu berupa hasil 

penelitian. Dalam analisa data, peneliti menggunakan bantuan software open 

code 4.02. 

I. Kesulitan Penelitian 

Tingkat pendidikan dan usia partisipan yang beragam, membuat 

partisipan sulit untuk memahami pertanyaan dari peneliti. 

J. Etika Penelitian 

Etika penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakanupaya 

untuk memenuhi hak partisipan dalam penelitian (KNEPK dalam 

Saparwati,2012) yang terdiri dari : 
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1. Self Determination 

Partisipan menentukan apakah akan berpartisipasi dalam 

penelitian atau tidak, tanpa adanya paksaan dan boleh mengundurkan diri 

sewaktu – waktu tanpa adanya sanksi. Tempat, waktu dan cara 

pengambilan data disesuaikan dengan keinginan pastisipan. Peneliti 

menanyakan terlebih dahulu kesediaan partisipan untuk di rekam selama 

proses pengambilan data.  

2. Confidentialy 

Peneliti hanya mencantumkan inisial partisipan untuk menjamin 

kerahasiaan informasi yang didapatkan dari partisipan dalam penyusunan 

laporan penelitian. Semua data hanya digunakan untuk keperluan analisis 

data sampai penyusunan laporan penelitian.Ketika partisipan tidak 

memahami pertanyaan, peneliti mengulang atau mengurangi pertanyaan 

menjadi lebih rinci. 

3. Justice  

Peneliti memberikan hak yang sama kepada partisipan untuk 

dipilih dan terlibat dalam penelitian tanpa diskriminasi dan diberikan 

penanganan yang sama dengan menghormati seluruh persetujuan yang 

telah disepakati. Semua partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini serta mendapatkan perlakuan yang 

sama dan seimbang baik beban maupun manfaat keikutsertaan partisipan 

dalam penelitian. 
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4. Benefience dan Maleficience 

Peneliti menjamin partisipan mendapat penanganan yang bebas 

dari ketidaknyamanan dan kerugian. Peneliti sudah menjelaskan dalam 

lembar persetujuan bahwa tidak ada kerugian maupun bahaya yang 

mungkin timbul dan peneliti menjamin kerahasiaan status partisipan. 

Peneliti juga menjelaskan manfaat dari penelitian dan memberikan 

keleluasaan bagi partisipan untuk memilih berhenti dalam berpartisipasi 

jika mengalami ketidaknyamanan dalam penelitian ini. 

K. Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi  

metode. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan 

mencocokkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam 

terhadap pasien diabetes melitus yang pernah mengalami luka diabetik, 

keluarga pasien, dan perawat dari Puskesmas Kalikajar 1. Sedangkan teknik 

triangulasi metode dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara mendalam dan observasi.Selain itu untuk menjamin keabsahan 

data peneliti menggunakan pemeriksaan sejawat melalui diskusi (peer 

debriefing) dimana teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan 

rekan – rekan sejawat agar hasil penelitian tidak berdasarkan subjektifitas 

peneliti semata. (Moleong, 2013) 

 


