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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu strategi penelitian dalam mengidentifikasi 

permasalahan sebelum perencanaan akhir pengumpulan data. Desain penelitian 

digunakan untuk mendefinisikan struktur penelitian yang akan dilaksanakan. 

Desain penelitian juga dapat digunakan peneliti sebagai petunjuk dalan 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian untuk mencapai suatu tujuan atau 

menjawab suatu pertanyaan penelitian (Nursalam, 2013). 

Ditinjau dari tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu untuk mengetahui 

persepsi mahasiswa keperawatan tentang metode peer learning dalam 

pembelajaran klinik di Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Pendekatan fenomenologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk menggambarkan 

fenomena khusus atau tampilan dari sesuatu hal/kejadian sebagai pengalaman 

hidup (Ramadhaniyati, 2012). 

 

3.2. Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Populasi  

Populasi merupakan seluruh subjek atau objek dengan karakteristik 

tertentu yang akan diteliti. Bukan hanya subjek atau objek yang dipelajari 

saja tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek 

tersebut (Hidayat, 2007). Pada penelitian ini populasi yang akan digunakan 

adalah seluruh mahasiswa tingkat II keperawatan UPI sebanyak 26 orang. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi 

nara sumber, partisipan, informan, teman, guru atau konsultan dalam 

penelitian. Karena mereka tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan 



26 
 

Nuhla Nuhbah Hamzah, 2017 
PERSEPSI MAHASISWA D III KEPERAWATAN TENTANG METODE PEER LEARNING DALAM 
PEMBELAJARAN KLINIK DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

secara pasif tetapi secara aktif berinteraksi. Sampel dalam penelitian 

kualitatif juga bukan disebut sampel statistik tetapi sampel teoritis karena 

tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan teori (Satori, 2009). 

Dalam penelitian deskriptif kualitatif penarikan sampel ditentukan oleh 

pertimbangan-pertimbangan peneliti, berkaitan dengan perlunya memperoleh 

informasi yang lengkap dan mencukupi sesuai dengan tujuan atau masalah 

penelitian. Dengan demikian, logika ukuran sampel (banyak sedikitnya 

ukuran sampel) dibatasi atau dihubungkan dengan tujuan penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan keberadaan kasus yang kaya akan informasi atau oleh 

kecukupan informasi yang diperoleh (Satori, 2009). 

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi 

penentuan jumlah partisipan dapat ditentukan berdasarkan pendapat dari 

Morse (1994) ukuran sampel dalam fenomenologi paling sedikit 6 orang 

(Mason, 2010). Penentuan unit sampel (responden) dianggap telah memadai 

apabila telah sampai kepada taraf “redundancy” maksudnya data yang 

didapat telah jenuh dan responden selanjutnya tidak memberikan tambahan 

informasi baru yang berarti (Satori, 2009). Dari beberapa partisipan yang 

ditemui ada 8 orang yang bersedia untuk menjadi informan secara sukarela 

dan bukti kesediaan mereka ditunjukkan dengan menandatangani lembar 

persetujuan yang telah peneliti sediakan, dengan jenis kelamin mahasiswa 

terdiri dari 2 laki-laki dan 6 orang perempuan. 

Sampel pada penelitian ini diambil secara purposive disesuaikan 

dengan tujuan dan jenis penelitian. Yang dimaksud dengan purposive sampel 

adalah peneliti memilih dari populasi secara tidak acak, yang memenuhi 

kriteria sampel yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria inklusi yang telah 

ditentukan yaitu: 

1. Mahasiswa tingkat II program studi D III keperawatan 

2. Mengikuti 100% Praktik Pembelajaran Klinik Keperawatan Medikal 

Bedah (KMB) II 

3. Mengikuti program pembelajaran peer learning 

4. Mampu berkomunikasi dengan baik 

5. Bersedia menjadi partisipan. 
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Adapun kriteria ekslusi yang telanh ditentukan yaitu: 

1. Sedang dalam keadaan sakit 

2. Tidak memiliki waktu senggang kurang lebih satu jam untuk 

wawancara 

Proses pemilihan partisipan sebelumnya diawali dengan 

mengidentifikasi calon partisipan yang sesuai dengan kriteria 

sampel. Setelah calon partisipan teridentifikasi dan sesuai dengan 

kriteria partisipan yang dicari, peneliti memilih partisipan secara 

acak menurut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari tertinggi 

sampai terendah. Selanjutnya peneliti menyampaikan maksud, 

tujuan dan prosedur terkait penelitian yang akan dilakukan. Calon 

partisipan yang telah mendapatkan penjelasan penelitian, 

selanjutnya ditanyakan kesediaannya untuk menjadi partisipan 

dalam penelitian ini. Apabila calon partisipan telah merasa setuju, 

maka partisipan diminta kesediaannya untuk menandatangani dan 

mengisi lembar persetujuan sebagai partisipan penelitian 

(informed consent). Selanjutnya, setelah partisipan setuju untuk 

secara sukarela ikut dalam proses penelitian ini peneliti 

melakukan kontrak dengan partisipan untuk melakukan pertemuan 

di gedung FPOK UPI atau di tempat yang disepakati oleh 

partisipan yang tenang dan nyaman. Proses wawancara dilakukan 

di gedung FPOK UPI dan waktu yang disepakati adalah sesuai 

dengan keinginan partisipan. 

 

3.2.3 Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan pada penelitian ini adalah Program Studi 

D III Keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 

Universitas tepatnya di ruang kelas dan laboratorium keperawatan. 
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3.3. Pengumpulan Data 

3.3.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah melalui wawancara/interview, 

peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data 

atau sumber yang relevan dalam penelitian tersebut. Pertanyaan 

wawancara/interview ini antara lain sebagai berikut: 

1) Apakah anda mengetahui tata cara pelaksanaan peer learning 

dalam pembelajaran klinik? Bila anda tahu, bagaimana tata cara 

pelaksaannya? 

2) Menurut anda apakah metode peer learning dalam pembelajaran 

klinik berpengaruh terhadap pengetahuan anda? Jelaskan alasan 

anda mengapa peer learning dalam pembelajaran klinik 

berpengaruh/tidak terhadap pengetahuan anda? 

3) Menurut anda apakah metode peer learning dalam pembelajaran 

klinik berpengaruh pada capaian afektif atau sikap anda? Jelaskan 

alasan anda mengapa peer learning dalam pembelajaran klinik 

berpengaruh/tidak terhadap capaian afektif anda? 

4) Menurut anda apakah metode peer learning dalam pembelajaran 

klinik berpengaruh pada capaian psikomotorik atau keterampilan 

anda? Jelaskan alasan anda mengapa peer learning dalam 

pembelajaran klinik berpengaruh/tidak terhadap capaian 

psikomotorik atau keterampilan anda? 

 

3.3.2 Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah peneliti sendiri sebagai instrumen langsung. Peneliti berperan 

dalam menggali informasi sedalam-dalamnya terkait dengan 

kebutuhan dan tujuan dalam penelitian ini. Oleh karena peneliti 

merupakan instrumen langsung dalam penelitian ini, sebelumnya 

peneliti telah melakukan uji konten agar dapat memenuhi validitas 

konten saat melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Proses 

uji validitas konten yang peneliti lakukan sebelum proses 
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pengumpulan data pada penelitian ini, terlebih dulu peneliti melakukan 

uji validitas konten kepada ahli dalam bidang pembelajaran klinik. 

Selama melakukan pengumpulan data melalui wawancara yang 

dilakukan bersama partisipan, peneliti merekam semua hasil 

wawancara tersebut dengan menggunakan alat perekam Recorder 

yang berada di telepon seluler milik peneliti yang peneliti percaya 

memiliki keakuratan dalam merekam proses wawancara yaitu 

memiliki kualitas suara rekaman yang jernih dan durasi rekaman yang 

cukup panjang. Alat bantu lainnya yang peneliti gunakan adalah 

pedoman wawancara dan catatan lapangan.  

 

3.3.3 Teknis Pengumpulan Data 

Sebelum melakukan wawancara peneliti lebih dulu menjelaskan 

penjelasan penelitian kepada partisipan, lalu meminta persetujuan 

partisipan. Setelah partisipan setuju dan siap untuk menjadi nara 

sumber dalam penelitian ini, peneliti meminta tanda tangan partisipan 

dan melakukan kontrak waktu yang tepat dan yang dapat partisipan 

sanggupi untuk dilakukan proses wawancara. Teknik pengumpulan 

data dari penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini 

adalah dengan menggunakan proses wawancara mendalam (in depth 

interview) untuk menggali persepsi mahasiswa tentang peer learning 

dalam pembelajaran klinik ini. Penggunaan metode ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan gambaran lengkap dan detail tentang bagaimana 

persepsi tentang peer learning dalam pembelajaran klinik. Wawancara 

mendalam dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang 

berisi daftar pertanyaan yang bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan 

kondisi namun tidak melebar jauh. Wawancara dilakukan secara terbuka 

dimana para responden mengetahui jika mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui maksud dari wawancara. 

Proses pengumpulan data melalui wawancara dilakukan di 

Universitas Pendidikan Indonesia tepatnya di ruang kelas dan 

laboratorium keperawatan saat kondisi partisipan sedang santai dan 
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dalam kondisi yang siap untuk diwawancarai. Proses wawancara 

dilakukan selama 15-20 menit sesuai dengan kesepakatan partisipan 

dan peneliti. 

Proses wawancara dilakukan secara informal, meskipun peneliti 

memiliki panduan wawancara, namun proses wawancara didasari 

sepenuhnya pada perkembangan pertanyaan secara spontan dan alami. 

Bentuk pertanyaan yang digunakan adalah jenis pertanyaan-

pertanyaan terbuka agar mahasiswa dapat mengeksplor lebih banyak 

terkait pengalaman pembelajaran klinik dengan metode peer learning 

ini. Bersamaan dengan pelaksanaan wawancara bersama partisipan, 

peneliti juga menggunakan catatan lapangan (field notes) selama 

proses wawancara berlangsung untuk menjelaskan kejadian yang 

peneliti temukan selama proses wawancara bersama partisipan seperti 

apa yang didengar, dialami dan difikirkan oleh peneliti untuk 

merefleksikan data yang didapat. 

 

3.4 Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009). 

Pengumpulan data yang terkait dengan topik penelitian ditelusuri melalui 

dokumentasi maupun wawancara yang menggambarkan fakta-fakta yang 

terkait dengan masalah penelitian. Analisis data dimulai dengan cara 

mempelajari dan menelaah data yang dikumpulkan. Selanjutnya diadakan 

pengolahan dan interpretasi data mengenai masalah penelitian terkait. Maka 

model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

tematik. Menurut Hancock, Dawson R dan Bob Algozzine, (2006), strategi 

analisis tematik adalah memberikan pelaporan dengan menekankan pada 

jawaban-jawaban atas pertanyaan penelitian, sehingga menghasilkan tema-
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tema pelaporan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Karena 

kemudahannya, strategi ini sangat tepat digunakan oleh peneliti pemula. 

Adapun tahapan analisis data yang peneliti lakukan berdasarkan 

tahapan dari Hancock adalah yaitu: 

1. Mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini fenomena 

terkait persepsi mahasiswa tentang metode peer learning dalam 

pembelajaran klinik ini terlebih dulu peneliti pahami dengan baik 

untuk menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. 

2. Mengumpulkan persepsi mahasiswa tentang metode peer learning 

dalam pembelajaran klinik berdasarkan informasi yang disampaikan 

partisipan. Untuk mendapatkan persepsi mahasiswa tentang metode 

peer learning dalam pembelajaran klinik, peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa mahasiswa D III keperawatan. 

Selanjutnya hasil wawancara tersebut ditulis ke dalam bentuk 

transkrip hasil wawancara partisipan. 

3. Membaca seluruh data yang telah diperoleh dari partisipan. Hasil 

transkrip yang telah peneliti buat, selanjutnya peneliti baca untuk 

mendapatkan pemahaman terkait persepsi yang partisipan sampaikan 

melalui wawancara tersebut. 

4. Membaca kembali transkrip, selanjutnya mengutip pernyataan-

pernyataan yang signifikan. Setelah peneliti memahami persepsi 

partisipan dengan membaca transkrip wawancara, peneliti melakukan 

proses membaca kembali dan berulang-ulang, untuk menemukan kata-

kata kunci yang signifikan dengan tujuan penelitian. 

5. Mencoba untuk menguraikan makna dari masing-masing pernyataan 

yang signifikan. Dari kata-kata kunci yang ditemukan dan yang sesuai 

dengan tujuan penelitian, selanjutnya peneliti menyimak kembali 

dengan membaca tiap-tiap kata kunci yeng terpilih untuk menemukan 

makna yang dimaksud dari kata-kata kunci tersebut. Pada tahap ini 

peneliti dapat membentuk beberapa kategori dari beberapa kata kunci 

yang ada. 
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6. Mengorganisir kategori yang telah didapatkan dan dibuat tema dan 

sub tema dari hasil kategori dari beberapa kata kunci tersebut. 

7. Menuliskan temuan dan pembahasan secara lengkap dan mendalam. 

Pada tahap ini peneliti telah membahas tiap-tiap tema yang muncul 

sebagai hasil temuan penelitian terkait persepsi mahasiswa tentang 

peer learning dalam pembelajaran klinik. Pembahasan hasil penelitian 

ini dituangkan dalam penulisan hasil penelitian. 

 

3.5 Etika Penelitian 

Peneliti menjamin hak-hak partisipan dengan cara menjamin kerahasiaan, 

identitas nara sumber, memberikan hak kepada nara sumber untuk menolak 

dan memberikan informed consent kepada nara sumber (Hidayat, 2008). 

Untuk menghormati hak mahasiswa sebagai partisipan dalam penelitian 

ini dan agar keikutsertaan mereka dalam penelitian bukan merupakan 

sebuah keterpaksaan, maka peneliti terlebih dulu telah menjelaskan 

beberapa informasi yang relevan terkait penelitian yang dilakukan pada 

remaja tersebut sebelum mendapatkan persetujuan mereka (informed 

consent). Informasi yang telah disampaikan pada partisipan tersebut 

antara lain terkait penjelasan dari penelitian seperti tujuan, prosedur, 

waktu, dan manfaat. Informasi tersebut juga peneliti cantumkan dalam 

penjelasan penelitian agar partisipan dapat lebih jelas membaca dan 

memahami dari informasi yang disampaikan langsung oleh peneliti. 

Adapun pernyataan dalam lembar persetujuan tersebut menyatakan bahwa 

partisipasi partisipan dalam penelitian ini adalah bersifat sukarela dan 

secara otonomi mereka memiliki hak untuk menerima atau menolak untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hal tersebut, dari seluruh calon partisipan yang di temui 

dalam proses mencari partisipan dalam penelitian ini, peneliti juga telah 

memenuhi dan menghormati hak semua calon partisipan untuk memilih 

ikut menjadi partisipan dalam penelitian ini atau tidak. Dari beberapa calon 

partisipan yang peneliti temui, 8 orang partisipan dalam penelitian ini 
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menyatakan bersedia untuk jadi nara sumber secara sukarela dan bukti 

kesediaan mereka ditunjukkan dengan menandatangani lembar persetujuan 

yang telah peneliti sediakan. 

Peneliti menjamin kerahasiaan informasi dan anonimitas mahasiswa 

sebagai partisipan dalam penelitian ini. Prinsip ini wajib peneliti tegakkan 

untuk menghormati dan melindungi hak mahasiswa sebagai partisipan. 

Upaya untuk menjaminan kerahasiaan informasi yang mereka sampaikan 

adalah dengan tidak mencantumkan nama atau identitas mereka dalam 

traskip hasil penelitian. Sebagaimana Ramadhaniyati (2012) menyatakan 

bahwa kerahasian informasi partisipan dalam hasil penelitian kualitatif 

tidak boleh mencantumkan nama partisipan, namun cukup dengan 

menggunakan nama samaran. Pada penelitian ini untuk memenuhi prinsip 

etik anonimitas, peneliti cukup menggunakan kode saja untuk 

membedakan identitas hasil penelitian antara satu partisipan dengan 

partisipan lainnya, sebagai contoh P1 untuk menyatakan partisipan 

pertama, dan seterusnya sampai partisipan ke delapan.  

 

 


