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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dengan tema Dukungan Sosial Keluarga Bagi Penyandang

Psikotik (Studi Kasus di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan) ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini 

biasanya disebut dengan metode penelitian natural dikarenakan penelitian yang 

dilakukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Analisis data yang lebih 

bersifat kualitatif sesuai dengan data yang terkumpul maka disebut sebagi 

metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga banyak digunakan dalam 

penelitian di bidang antropologi budaya.  (Sugiyono. 2016:8) 

Menurut Bogdan dan Taylor ( Moleong. 2017: 4) menjelaskan bahwa 

metode penelitian kualitatif ini mendeskripsikan prosedur penelitian data 

dalam bentuk kata-kata (deskriptif) baik secara tertulis maupun hasil 

wawancara lisan dengan subjek yang diamati atau diteliti. 

Menurut Creswell (2016:89) dalam penelitian kualitatif yang mana teori 

yang muncul diawal ini dapat dimodifikasi berdasarkan pandangan dari 

partisipan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan fakta-fakta 

serta bagaimana saja dukungan sosial yang diberikan keluarga kepada 

penyandang psikotik di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina 

Laras Pasuruan yang beralamat di Jl. Raya Kedawung Wetan Grati Pasuruan. 

Lembaga sosial dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut : 

1) Lembaga rehabilitasi sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini 

merupakan lembaga yang menaungi orang – orang dengan gangguan 

jiwa di provinsi Jawa Timur. 

2) Lembaga yang melakukan intervensi kepada klien psikotik dengan 

menggunakan teknik-teknik pekerjaan sosial namun juga melalui 

penanganan medis. 

3) Lembaga rehabilitasi sosial penyandang psikotik yang terdekat dari 

tempat tinggal peneliti yaitu Kota Malang selain UPT Rehabilitasi 

Sosial Eks Psikotik Pasuruan yang ada di Banyuwangi. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan seseorang yang dapat diminta untuk 

memberikan penjelasan, gagasan maupun pendapat tentang sebuah fakta. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2006:145) subjek penelitian adalah 

subjek untuk diteliti yang mana dapat memberikan informasi untuk digali dapat 

mengungkapan fakta yang ada di lapangan. Kriteria yang ditentukan untuk 

subjek penelitian kualitatif juga berbeda dengan kriteria subjek penelitian 

kuantitatif. Lincoln dan Guba memberikan gambarakan bahwa penentuan subjek 
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penelitian kualitatif tidak berdasarkan hitungan statistik. Sampel yang dipilih 

berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimal dan bukan untuk 

digeneralisasikan. (Sugiyono, 2007: 301)  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive yang 

merupakan pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang 

yang dianggap benar-benar tahu. Oleh sebab itu peneliti menentukan subjek 

penelitian. Adapun kriteria subjek penelitian yang ditentukan sebagai berikut : 

1. Klien penyandang psikotik 

a) Klien yang masih dalam masa rehabilitasi 

b) Klien yang masih memiliki keluarga 

c) Klien yang dikunjungi keluarganya di Lembaga minimal satu 

bulan sekali 

2. Keluarga klien penyandang psikotik 

a) Keluarga yang selalu mengunjungi klien di lembaga dalam 

waktu minimal satu bulan sekali secara intensif 

b) Terlibat dalam proses perubahan klien psikotik yang berada di 

dalam Lembaga  

c) Bersedia menjadi informan 

Sedangkan untuk melengkapi data dalam penelitian ini dibutuhkan 

informan sebagai berikut : 
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Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan 

a) Pegawai dan karyawan yang mengetahui program rehabilitasi 

sosial yang ada didalam lembaga mengenai bentuk dukungan 

sosial berbasis keluarga bagi penyandang psikotik 

b) Seksi Pelayanan Sosial yang mengevaluasi program mengenai 

bentuk dukungan sosial yang sudah dilakukan  

c) Bersedia menjadi informan  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menurut 

adalah: 

1) Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dalam setiap kegiatan dengan 

menggunakan indra penglihatan dan tidak mengajukan pertanyaan 

kepada subjek. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

observasi takpartisipan (nonparticipant observation). Dalam observasi 

takpartisipan, pengamat berada diluar subjek yang diamati dan tidak 

ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, 

pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang 

diharapkan. (Irawan Soehartono. 2011: 65-70) 

2) Wawancara  

Wawancara (interview) adalah Teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung oleh pewawancara 
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(pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden 

dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder). Teknik 

wawancara bagi penyandang nuta netra atau seseorang yang tidak bisa 

membaca maupun anak-anak bisa dilakukan via telepon. (Irawan 

Soehartono. 2011: 65-70) 

Daftar pertanyaan untuk wawancara disebut interview schedule. 

Sedangkan catatan garis besar tentang pokok-pokok yang akan 

ditanyakan disebut pedoman wawancara (interview guide). 

Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dan 

mendalam adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan dengan tujuan meminimalisir bahwa narasumber akan 

memberikan informasi yang salah atau berbohong.  

3) Dokumentasi 

Dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data tanpa 

menemui subjek penelitian secara langsung. Dokumen yang diteliti 

dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi saja. 

Dokumen ini dapat berupa catatan kasus (case record) dari pekerja 

sosial. Notulen rapat, hasil temu bahas kasus (Case Conference) 
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maupun catatan harian. Dokumentasi dapat berupa data biologis, 

psikologis klien, ataupun data rekam medis klien. 

E. Teknik Analisa Data 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dari fakta empiris serta 

kegiatan yang terjadi secara langsung di lapangan dan juga analisis model 

interaktif yang mana apabila adanya kekurangan data peneliti bisa jadi kembali 

turun ke lapangan. 

Tahap analisis data menurut Miles dan Haberman (2014: 16-20) sebagai 

berikut: 

1) Reduksi Data 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang mana menggolongkan, 

menajamkan dan membuang data yang tidak perlu serta mengoorganisir 

data sehingga dapat ditarik simpulan akhir. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah didapat dan 

disusun sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan atau saran 

3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan 

setelah semua hal-hal pokok penelitian disajikan, sehingga jika 

dihubungkan pokok-pokok penelitian tersebut akan membentuk sebuah 

hipotesis serta memunculkan jawaban atas penelitian tersebut. 
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F. Teknik Keabsahan Data 

Teknik yang digunakan dalam keabsahan data ini menggunakan validitas. 

Menurut Sugiyono (2016:267), Validitas merupakan menyesuaikan dan 

menetapkan data yang terjadi pada subjek penelitian dan data yang dilaporkan 

oleh peneliti. Penelitian ini menguji kredibilitas yaitu dengan cara triangulasi. 

Triangulasi merupakan analisis yang digunakan terhadap data yang 

dikumpulkan melalui beragam sumber seperti hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Triangulasi sumber data berbeda dengan memeriksa bukti-bukti 

yang berasal dari sumber tertentu dan menggunakannya untuk membangun 

alasan mendasar yang berhubungan dengan tema. Triangulasi untuk menguji 

kredibilitas data melalui beberapa sumber dengan cara membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Menurut Wiliam Wiersma (Sugiyono. 2016: 273-274) “Triangulasi 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan 

waktu.” Dan disini peneliti menggunakan Teknik keabsahan data yaitu dengan 

triangulasi sumber yang merupakan pengecekkan data yang telah diperoleh 

melalui berbagai sumber baik dari keluarga klien, tetangga klien, klien maupun 

pegawai yang berada di dalam Lembaga. 

 

 

 

 


