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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Meninjau dari rumusan masalah yang diajukan, maka peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dibimbing oleh paradigma 

kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk memahami 

masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran 

menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan 

pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan 

dalam latar (setting) yang alamiah.29 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif ini merupakan penelitian yang menyajikan suatu gambaran yang 

dapat menjadi sebuah hub8ungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian 

deskriptif ini sebagai upaya untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran 

bentuk dukungan sosial terhadap lansia.  

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana peneliti akan 

melakukan penelitian untuk memperoleh informasi serta data-data yang akan 

diperlukan , berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini bertempat di 

Pondok Lansia Al-Ishlah Desa Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota 

Malang, pondok Lansia ini merupakan satu-satunya panti muslim bagi lansia di 

Kota Malang. Hal yang menarik untuk membuat peneleti melakukan penelitian 

ini karena Pondok Lansia Al-Ishlah merupakan panti lansia muslim yang 

                                                 
29 Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif  (Teori dan Praktik). Jakarta. PT Bumi 

Aksara. Hlm. 83 
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memberikan sistem pelayanan yang mengacu pada bentuk dukungan sosial 

terhadap lansia.  

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian terdiri dari instansi atau individu yang terkait dalam 

perihal penelitian ini yang dimana instansi maupun individu yang mengetahui 

maupun memahami  tentang objek yang diteliti. Subjek penelitian tersebut 

adalah alat untuk pengambilan maupun pengumpulan data dalam penelitian. 

Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive, yaitu pengambilan 

atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.30 Contoh dari  teknik 

purposive penelitian ini adalah pengurus Pondok Lansia Al-Islah ( ketua dan 

jajarannya yang bersangkutan) serta sumber daya manusia yang ada di Pondok 

Lansia seperti penghuni pondok lansia tersebut. Pengambilan beberapa subjek 

tersebut beralasan bahwa beberapa subjek tersebut lebih mengerti dan 

memahami apa yang peneliti harapkan dalam melaksanakan penelitian dan 

dapat memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang diteliti. Untuk 

memilih subyek penelitian, ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti 

yakni:  

Tabel 3.1  

Kriteria Subjek Penelitian 

No Kriteria Alasan 

1. Pengelola Pondok 

Lansia Al-Ishlah 

Malang 

Koordinator utama dalam internal maupun 

eksternal dalam Pondok lansia Al-Ishlah 

dan bertanggung jawab dalam keputusan 

pelaksanaan program yang dilakukan serta 

mengerti sejarah serta struktur 

                                                 
30 Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). 

Bandung: Alfabeta 
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kepegawaian di Pondok Lansia Al-Ishlah 

Malang. 

2. Staf Pelayanan 

Pondok Lansia Al-

Ishlah Malang 

mengkoordinasikan dan mengawasi 

kegiatan atau program serta pelayanan 

yang diberikan pada lansia. Memahami 

dan mengerti tentang dukungan sosial yang 

dilakukan di Pondok Lansia Al-Ishlah 

Malang serta memberikan pelayanan 

kesehatan maupun sosial terhadap lansia. 

3. Lansia berumur 60 

tahun ke atas yang 

tinggal di Pondok 

Lansia Al-Ishlah 

minimal 1 tahun. 

Untuk mengetahui hasil dari bentuk 

dukungan sosial yang ada di Pondok 

Lansia Al-Ishlah Malang 

4. Bersedia dan 

mampu menjadi 

informan bagi 

peneliti  

Ketersediaan dan memiliki kemampuan 

yang di miliki subjek penelitian yang dapat 

membantu memecahkan permasalahan dan 

mampun menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. 

Sumber : Data diolah 2019 

Dari kriteria di atas, peneliti menentukan subyek informan dalam 

penelitian di Pondok Lansia al-Ishlah malang dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Data Tentang Subyek Penelitian 

No Nama Keterangan Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

1. Nursianto Ketua pengurus 

Pondok lansia Al-

Ishlah Malang  

Laki-laki 1 

2. Zakariya Yahya. 

Amd.Kep 

Ketua bidang 

kesehatan, sarana 

prasarana dan 

lapangan 

Laki-laki 1 

3. Rismaya 

Felantriardianti, 

Amd.Kep 

Ketua Perawat 

Pondok Lansia Al-

Ishlah Malang 

Perempuan 1 

4. Lansia  Klien berumur 60 

tahun ke atas  

Perempuan 2 

Sumber : Data diolah 2019 



31 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sendiri merupakan suatu proses pengadaan data 

primer untuk keperluan penelitian dengan prosedur yang sistematis dan 

standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

1. Observasi  

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, 

mencatat fenomena yang muncul , dan mempertimbangkan hubungan antar 

aspek dalam fenomena tersebut. Observasi adalah studi yang disengaja dan 

sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan dengan bertujuan mengerti ciri-ciri dan luasnya 

signifikasi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada 

fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kukltur tertentu. 31 observasi 

ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dukungan sosial di 

dalam Pondok Lansia tersebut dan bentuk dukungan sosial apa saja yang 

dilakukan dalam kegiatan di Pondok Lansia tersebut.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah 

tertentu; ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik. 32  Dalam wawancara kualitatif, peneliti akan 

memperoleh deskripsi yang kaya dari partisipan atau subjek penelitian terkait 

suatu objek fenomena yang menjadi interes dalam peneletian. Melalui 

wawancara yang bersifat kualitatif, hasil wawancara memungkinkan peneliti 

                                                 
31 Gunawan, Imam. 2013. Op.Cit. Hlm. 143 
32 Gunawan, Imam. 2013. Op.Cit. Hlm. 160 
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melakukan refleksi dan mempertimbangkan kembali prakonsepsi yang ada 

dalam dirinya sebelum penelitian dan memberi pemahaman konstektual 

tentang latar belakang budaya yang hadir selama proses pengumpulan data. 33  

Wawancara dilakukan pada subyek penelitian yaitu pada lansia dan para 

staf yang bekerja di Pondok Lansia tersebut, wawancara ini dilakukan 

mendalam agar peneliti dapat memperoleh data yang jelas. Wawancara ini juga 

bertujuan untuk membangun interaksi antara peneliti dengan subyek sehingga 

mampu membangun interaksi sosial yang kuat yang dapat menimbulkan 

suasana yang nyaman saat wawancara dilakukan sehingga data yang diperoleh 

akan semakin banyak.  

Penelitian ini menggunakan wawancara yang struktur. Peneliti 

menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti membuat instrumen-

instrumen pertanyaan sehingga wawancara dilaksanakan secara terencana serta 

berpedoman pada pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti, sehingga arah 

pembicaraan lebih fokus pada topik yang akan dibahas oleh peneliti.  

3. Dokumentasi 

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam 

pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang 

didasarkan atau sejenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, 

gambaran, atau arkeologis. 34  Teknik dokumentasi ini merupakan alat 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dengan bertujuan 

untuk membuktikan bahwasanya penelitian dapat lebih percaya dengan adanya 

                                                 
33 Hanurawan, Fattah. 2016. Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu Psikologi. Jakarta. Rajawali 

Pers. Hlm. 110 
34 Gunawan, Imam. 2013. Op.Cit. Hlm. 175 
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bukti berupa dokumentasi tersebut. Baik berupa dokumentasi berbentuk 

laporan, surat-surat, catatan, foto, data-data , dan lain sebagainya.  

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengelompokkan, 

mengurutkan dan mengkategorikan data sehingga memperoleh suatu temuan 

berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Menurut Spradley (1980) 

analisis data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk 

menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya 

terhadap keseluruhannya. Sementara itu menurut Bogdan & Biklen (2007) 

analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil 

wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan 

memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.  

Analisis data seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data, 

kemudian dilanjutkan juga setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Dalam 

menganalisis data ada tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu reduksi data, 

pemaparan atau penyajian data , dan pembuatan kesimpulan atau verifikasi 

(validasi). 

1. Reduksi Data 

Pada prosedur reduksi data ini, data direduksi dan ditransformasi dalam 

upaya agar data menjadi lebih mudah terakses, lebih mudah dipahami, dan 

pada akhirnya peneliti dapat melihat pola utama atau tema utama yang ada 

dalam data. Dalam prosedur reduksi data ini, perhatian peneliti adalah pada 

tujuan pembuatan fokus, penyederhanaan, dan tranformasi data mentah 
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kedalam bentuk-bentuk yang sudah terkelola. 35  Data-data kasar yang 

didapatkan dari penulisan catatan-catatan dilapangan dipilah-pilah , 

disederhanakan , digolongkan serta dipusatkan sehingga menghasilkan 

ringkasan data dari hasil penelitian, reduksi data ini dilakukan dari awal 

penelitian sampai tahap akhir untuk mendapatkan data.  

2. Penyajian data 

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi 

kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambilan tindakan . 

penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan 

sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis 

sajian data. 36 Tujuan dari pemaran dan penyajian data ini adalah supaya 

dapat membantu peneliti menemukan dan memahami makna yang ada 

didalam data yang diperoleh, penyajian data ini dapat berupa grafik 

ataupun bagan-bagan untuk menggabungkan data-data yang diperoleh 

sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.  

3. pembuatan kesimpulan atau verifikasi (validasi). 

Pembuatan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan 

menarik kesimpulan dari pemaparan serta pemahaman data-data yang 

didapat oleh peneliti untuk menguji dan mengetahui keaslian , kecocokan, 

dan kebenaran data-data. Tinjauan ulang data-data yang sudah didapat oleh 

peneliti merupakan instrument pengukur dan menghasilkan data yang 

relevan.  

 

                                                 
35 Hanurawan, Fattah. 2016. Op. Cit. Hlm 129 
36 Gunawan, Imam. 2013. Op.Cit. Hlm. 211 
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F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat 

dilaporkan oleh peneliti dengan ketepatan data dari data yang dilaporkan 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Uji keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), 

transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmability ( obyektivitas). Selain itu validitasi dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan triangulasi, triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Ada 3 teknik triangulasi 

dalam validitasi yaitu : 37 

1. Triangulasi sumber merupakan kegiatan menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. 

2. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan 

mengecek data yang telah didapat kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda seperti observasi, wawancara, atau kuesioner. 

3. Triangulasi Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Cara yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat nara sumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih 

valid sehingga lebih kredibel.  

Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dimana 

peneliti mengecek data kepada beberapa sumber yang terlibat dengan 

penelitian, peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan serta 

menguji kebenaran data dari berbagai sumber yang terlibat sebagai subjek 

                                                 
37 Sugiyono. 2015. Op. Cit. Hlm. 373.  
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penelitian tersebut seperti pengurus serta lansia yang ada di Pondok Lansia Al-

Ishlah Malang.  


