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BAB III 

METODELOGI 

 

 

A. Pendekatan 

Karya tulis ilmiah ini penulis susun dengan menggunakan metode 

penulisan deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi. 

Penulis menggambarkan suatu proses keperawatan pada klien Tn. S dengan 

Penyakit Ginjal Kronik di ICU RSUD Salatiga mulai dari pengkajian sampai 

evaluasi. Dengan  pendekatan  studi  kasus yaitu  metode  ilmiah  yang bersifat 

mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan data. 

 

B. Lokasi dan Waktu 

Tempat yang dijadkan kasus dalam pembuatan karya tulis ilmiah di 

ICU RSUD Salatiga. Waktu pelaksanaan asuhan keperawatan pada tanggal 

12-14 Desember 2011. 

 

C. Langkah-langkah Penulisan 

Pengambilan data di dapatkan pertama kali di ICU dengan meminta 

ijin kepada kepala ruang setelah itu melakukan pengkajian melalui anamnesa, 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang antara lain hasil laboratorium. 

Pengambilan data selanjutnya didapatkan dari status pasien, keluarga pasien, 

perawat, dan dokter jaga. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi partisipatif. 

Observasi partisipatif adalah suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan melaksanakan asuhan 

keperawatan pada klien selama dirawat di rumah sakit dan lebih bersifat 

obyektif, yaitu dengan melihat respon klien setelah dilakukan tindakan. 

Penulis melakukan observasi partisipatif dengan cara melihat respon klien 

setelah penulis melakukan tindakan keperawatan. 

2. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab tentang 

masalah masalah yang dihadapi klien. Penulis melakukan wawancara 

langsung dengan klien, keluarga perawat dan tenaga kesehatan lain 

mengenai tentang teori keadaan klien dengan penyakit ginjal kronik. 

Penulis melakukan perawatan secara langsung pada klien dengan penyakit 

ginjal kronik di ICU RSUD Salatiga. 

3. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik adalah teknik pemgumpulan data dengan melakukan 

pemeriksaan mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi untuk 

mendapatkan data fisik klien secara keseluruhan. Penulis melakukan 

pemeriksaan fisik secara langsung pada klien Tn.S dengan penyakit ginjal 

kronik di ICU RSUD Salatiga. 
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4. Studi Dokument 

Studi dokumenter adalah suatu teknik yang di peroleh dengan mempelajari 

buku laporan , catatan medis serta hasil pemeriksaan yang ada. Penulis 

mempelajari buku laporan, catatan yang mengenai data-data klien Tn. S 

dengan penyakit ginjal kronik di ICU RSUD Salatiga. 

5. Studi Kepustakaan 

Untuk menyelesaikan KTI ini maka penulis mengumpulkan data-data 

dengan menggunakan berbagai sumber buku. 

 

E. Analisa Data 

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data dengan menelah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dan 

pengamatan, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data dari 

hasil pengkajian selama diruang ICU yang kemudian akan dibandingkan 

antara teori dengan kenyataan yang ada pada asuhan keperawatan Tn. S 

dengan CKD di ICU RSUD Salatiga. 

 

F. Keabsahan Data 

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan teknik melakukan 

pengamatan yang diteliti, rinci dan terus menerus selama proses pengkajian 

berlangsung yang diikuti dengan kegiatan wawancara secara intensif terhadap 

subjek agar data yang dihasilkan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Pengecekan teman sejawat/kolega ( profesi Ners ) dilakukan dalam bentuk 
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diskusi mengenai proses dan hasil  dengan harapan untuk memperoleh 

masukan baik dari segi metodelogi maupun pelaksanaan tindakan. 

 

G. Etika 

Sebelum melakukan pengkajian, peneliti mengajukan permohonan 

ijin kepada Kepala ruang ICU RSUD Salatiga untuk mendapatkan proses 

persetujuan. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan barulah melakukan 

pengambilan data dengan menekankan masalah etika yang meliputi: 

1. Anonimity 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas klien, peneliti tidak akan 

mencantumkan namanya pada KTI ini, tetapi cukup dengan memberi 

inisial dari pasien. 

2. Confidentiallity 

Semua informasi yang diberikan oleh Tn. S dan keluarganya 

dijamin kerahasiannya oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 




