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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara memecahkan masalah menurut metode keilmuan 

(Nursalam2008). Pada bab ini akan di uraikan desain penelitian populasi dan 

sampel, definisi operasional, subjek penelitian, lokasi dan waktu pengumpulan data, 

uji keabsahan, analisa data, etika penelitian.  

3.1. Desain penelitian 

Desain penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasusdengan menggunakan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi. Studi kasus ini 

adalah studi untuk mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan pada pasien post 

sectio caesarea  

3.2. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah mengidentifikasi variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang di amati, sehingga memungkinkan peneleti untuk 

melakukan obsevarsai atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 

fenomena (Hidayat,A.A 2007). 
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Tabel 3.2 Batasan istilah  

Variabel Batasan/definisi 

operasional 

indikator 

Asuhan keperawatan 

pada pasien post sectio 

caesarea  

 

 

Serangkaian proses atau 

kegiatan pada praktik 

keperawatan yang di 

berikan kepada klien di 

berbagai tatanan 

pelayanan kesehatan 

dengan menggunakan 

pendekatan proses 

keperawatan pada klien 

post section caesarea  

 

1. Pengkajian  

2. Diagnosa 

keperawatan  

3. Perencanaan 

4. Keperawatan 

5. Pelaksanaan 

keperawatan 

6. Evaluasi  

 

Nyeri akut Nyeri akut adalah 

pengalaman sensori dan 

emosional yang tidak 

menyenangkan yang 

muncul akibat kerusakan 

jaringan yang actual atau 

potensial atau di 

gambarkan dalam hal 

kerusakan sedemikian 

rupa 

1. Tampak meringis 

2. Gelisah  

3. Frekuensi nadi 

meninngkat  

4. Tekanan darah 

meningkat 

5. Pola napas berubah  

 

 

3.3. Subjek penelitian 

Subjek penelitian yang digunakan adalah dua pasien post sectio caesarea 1 hari 

setelah dilakukan anastesi Sub Arachnoid Blok dengan masalah keperawatan nyeri 

akut. 
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3.4. Lokasi dan waktu 

Pada studi kasus di rumah sakit sasaranya adalah dua pasien dengan diagnosa 

medis post sectio caesarea dengan masalah keperawatan nyeri akut. Penelitian ini 

dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya, waktu dalam penelitian 

studi kasus ini adalah selama 3 hari dengan melakukan asuhan keperawatan selama 

setiap hari selama 3 hari. 

3.5. Pengumpulan data 

Alat ukur pengumpulan tersebut antara lain dapat berupa kuesioner / angket, 

obsevarsi, wawancara, atau gabungan ketiganya (Hidayat, 2009). 

3.6. Uji keabsahan data 

Keabsahan data untuk membuktikan kualitas data atau informasi yang diperoleh 

dalam penelitian sehingga menghasilkan data dengan validitas tunggi keabsahan 

data dilakukan dengan memperpanjang waktu pengamatan atau tindakan. Sumber 

data yang diperoleh yaitu berasal dari pasien, keluarga pasien melalui wawancara 

langsung dan melakukan obsevarsi yaitu melalui pemeriksaan fisik maupun 

pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan lab. Selain itu data di peroleh melalui 

status kesehatan atau rekam medis pasien berupa riwayat penyakit sekarang, 

riwayat penyakit dahulu, serta riwayat penyakit keluarga. 

3.7. Analisa data 

Analisis data dilakukan sejakpenelitian di lapangan. Sewaktu pengumpulan 

data sampai dengan semua data terkumpul. Analisa data dilakukan dengan cara 

mengemukakan fakta, selanjutnya membandingkan antara klien satu dengan klien 
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yang lainnya dan selanjutnya di tuangkan dalam opini pembahasan. Teknik analisis 

di gunakan dengan cara obsevarsi oleh peneliti dan studi  dokumentasi yang 

menghasilkan data untuk selanjutnya diintrepetasikan dan dibandingkan teori yang 

ada sebagai bahan unntuk memberikan rekomendasi dalam intervensi tersebut. 

Urutan analisis data adalah :  

3.7.1 Pengumpulan data 

Data yang di peroleh dari wawancara, obsevarsi, dokumen hasil ditulis 

Dalam bentuk catatan lapangan kemudian di salin dalam bentuk asuhan 

keperawatan 

3.7.2 Reduksi  data 

Dari hasil wawancara, obsevarsi, dan dokumen didapatkan data subjektif 

sebagai berikut pada riwayat kesehatan sekarang meliputi keluhan yang 

berhubungan dengan gangguan penyakit yang dirasakan oleh klien.  

3.7.3 Penyajian data  

Penyajian data dapat dilakukan dengan dengan table, gambar, bagan 

maupun teks naratif. Kerahasiaan dari klien dijamin dengan mengaburkan identitas 

dari klien.  

3.7.4 Kesimpulan 

Dari data yang disajikan kemudian dibahas dan dibandingkan dengan 2 

pasien. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induksi. Data yang 

dikumpulkan terkait dengan data pengkajian, diagnosis, perencanaan, tindakan, dan 

evaluasi 

3.8. Etika penelitian 
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Dalam melakukan penelitian peneliti harus mematuhi kaidah – kaidah 

penelitian serta aturan dalam melakukan penelitian seperti.  

3.8.1. Persetujuan responden (Informed consent) 

dalam melakukan penelitian peneliti terlebih dahulu meminta persetujuan 

kepada responden untuk bersedia di wawancarai.  

3.8.2. Tidak menyebutkan nama responden (Anonimity) 

Peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas dari 

responden. Pada penelitian ini peneliti memakai inisial nama untuk merahasiakan 

identitas. 

3.8.3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Peneliti tidak boleh memaparkan rahasia yang di miliki oleh responden. 

Dalam hal ini penulis juga tidak menceritakan kehidupan pribadi dari kedua pasien 

yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan pada kedua pasien. 

3.8.4. Manfaat atau keuntungan (Benefiency) 

Penelitian yang di lakukan haruslah memberikan manfaat baik untuk orang 

lain maupun bagi peneliti sendiri. Pada penelitian ini penulis menjelaskan asuhan 

keperawatan pada pasien post section caesarea dengan masalah keperawatan nyeri 

akut. 

 


