
BAB III 

METODE STUDI KASUS 

A. Rancangan Studi Kasus 

Penelitian studi kasus ini menggunakan desain penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap sekumpulan objek 

yang biasanya bertujuan untuk melihat gambaran fenomena (termasuk kesehatan) 

yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu (Notoatmodjo, 2010:35). 

B. Subjek Studi Kasus 

Subjek penelitian studi kasus ini adalah satu orang klien 

skizofrenia yang berada di Rumah Sakit Jiwa Sulawesi Tenggara. 

1. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi yaitu menghilangkan atau mengeluarkan subjek 

yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab 

(Nursalam, 2012). 

a. Pasien skizofrenia yang mengalami isolasi sosial yang sudah 

lama dirawat  di rumah sakit. 

b. Pasien skizofrenia yang kooperatif 

C. Fokus Studi 

1. Penerapan intervensi meningkatkan kesadaran dalm berkomunikasi 

dengan orang lain terhadap keterlibatan sosial 

 

 

D. Definisi Operasional 



1. Skizofrenia 

Skizofrenia adalah diagnosa medis/dokter yang menunjukan 

gangguan kejiwaan dimana salah satu gejalanya yaitu adanya isolsi 

sosial 

2. Peningkatan kesadaran dalam berkomunikasi 

 kesadaran dalam komunikasi adalah suatu aktivitas yang di 

lakukan secara verbal atau lisan untuk memudahkan kedua bela 

pihak atau kelomok agar saling mengerti dan mampu memahami 

kelemahan, emosi, keyakinan, dan motivasi dalam suatu 

komunikasi. 

3. Keterlibatan sosial 

Keterlibatan sosial adalah  intervensi dengan orang, kelompok atau 

organisasi. Kriteria yang di gunakan untuk meningkatkan kesadran 

dalam berkomunikasi adalah : 

a. Berinteraksi dengan teman dekat yang ditentukan : 

1. Skala 1 tidak pernah menunjukan,  interaksi dengan 

teman dekat  dalam keterlibatan sosial yang di tentukan 

oleh perawat 

2. Skla 2 jarang menunjukan, kliean hanya dapat 

berinteraksi dengan 1 orang dalam 6 hari intervensi 

3. Skala 3 kadang-kadang menunjukan, klien hanya dapat 

berinteraksi dengan 2 orang dalam 6 hari intervensi 

4. Skala 4 sering menunjukan, klien hanya dapat 

berinteraksi dengan 3 orang dalam 6 hari intervensi 



5. Skala 5 secara konsisten klien dapat menunjukan interaksi 

dengan teman dekat dalam keterlibatan sosial sehari-hari 

yang di tentukan 

b. Berpartisipasi dalam aktivitas yang terorganisir 

1. Skala 1 tidak perna menunjukan, berpartisipasi dalam 

aktivitas yang telah di tentukan oleh perawat  

2. Skala 2 jarang menunjukan, apabila 6 hari intervensi klien 

hanya berpartisipasi 3 hari dalam aktivitas yang yang 

ditentukan 

3. Skala 3 kadang-kadang menunjukan, apabila 6 hari 

intervensi klien hanya berpartisipasi 4 hari dalam 

aktivitas yang telah ditentukan  

4. Skala 4 sering menunjukan, apabila 6 hari intervensi klien 

hanya berpartisipasi 5 hari dalam aktivitas yang 

ditentukan 

5. Skala 5 secara konsisten klien dapat berpartisipasi dalam 

aktivitas  yang ditentukan perawat 

E. Pengumpulan Data 

1. Prosedur administrasi pengumpulan data meliputi : 

a. Peneliti meminta izin penelitian dari instansi asal peneliti yaitu 

Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan. 

b. Peneliti meminta surat rekomendasi ke lokasi penelitian yaitu 

Rumah Sakit Jiwa Sulawesi Tenggara. 



c. Peneliti meminta izin kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Sulawesi 

Tenggara. 

2. Instrumen pengambilan data 

Peneliti melakukan pemilihan sampel berdasarkan pasien yang 

dirawat pada waktu jadwal penelitian dengan karakteristik responden 

yaitu, dikhususkan pada pasien jiwa yang terdiagnosa medis 

skizofrenia dengan gejala isolasi sosial, dengan tidak mempersyaratkan 

jenis kelamin, pekerjaan dan sosial ekonomi. Dan peneliti 

menggunakan instrumen observasi sebagai instrumen penelitian ini. 

F. Tempat Dan Waktu Studi Kasus 

Penelitian telah dilakukan diruangan matahari Rumah Sakit Jiwa Sulawesi 

Tenggara setelah proposal ini dinyatakan layak. 

G. Penyajian Data        

Data yang akan disajikan pada penelitian ini yakni secara tekstural 

ataunarasi, disertai dengan cuplikan ungkapan verbal dan respon dari subyek studi 

kasus yang merupakan data pendukung dari penelitian. 

H. Etika Studi Kasus 

Adapun etika yang harus di taati oleh peneliti dalam melaksanakan studi 

kasus yakni : 

1. Melakukan pengkajian hingga evaluasi dengan sebenar-benarnya yang 

berlandaskan teori yang telah di jabarkan pada tinjauan teori. 

2. Peneliti harus menggunakan komunikasi terapeutik dalam 

melaksanakan setiap tindakan keperawatan. 

3. Peneliti tetap menjaga privasi subyek peneliti (peneliti) 



4. Peneliti harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal 

yang dapat membahayakan subyek peneliti 

 


