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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Menurut 

Muslimin (2016:139) merupakan sebuah rancangan yang mencakup 

pengkajian satu unit penelitian secara intensif. Meskipun jumlah 

subjek cenderung sedikit, akan tetapi jumlah variabel yang diteliti 

sangat luas. Penggalian data dapat berupa wawancara, observasi, 

kuisioner dan dokumen.  

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini dijelaskan oleh Muslimin (2016:51)  

menggunakan penelitian kualitatif yang ditujukan untuk menjelaskan 

dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, gagasan 

orang secara individu dan atau kelompok. Data dikkumpulkan melalui 

pengamatan yang teliti, mencakup penjelasan dalam konteks yang 

detail serta catatan hasil wawancara. 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk memberi batasan dan 

menghindari kesalahpahaman agar topik yang di teliti tidak meluas ke 

hal-hal yang tidak perlu. Adapun batasan peneliti memfokuskan 

penelitian ini yaitu pada komunikasi antarpribadi dalam pengasuhan 

lanjut usia. Yang dimaksudkan peneliti yaitu mengamati komunikasi 

antarpribadi yang digunakan pengasuh dalam merawat dan 
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memperhatikan lanjut usia agar dapat terbuka, nyaman dan berusaha 

berinteraksi dengan orang di sekelilingnya saat tinggal di panti jompo. 

3.3 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Komunikasi Antarpribadi dalam 

Pengasuhan Lanjut Usia. 

3.4 Subyek Penelitian 

Dalam subyek penelitian ini adalah pengasuh dan lansia yang 

tinggal di Pondok Lansia Al-Islah Malang. Penentuan subyek yang 

digunakan yaitu teknik Purposive Sampling. Teknik penentuan ini 

mencakup sejumlah informan dengan  menyebutkan secara jelas 

kriteria apa saja yang dijadikan dasar untuk penetapan informan 

berdasarkan tujuan penelitian yaitu: 

1. Pengasuh bekerja minimal 1 tahun di Pondok Lansia Al-Islah 

Kota Malang. 

2. Lansia aktif berkomunikasi. 

Kriteria yang telah dipilih untuk memudahkan dan memfokuskan 

penelitian ini di Pondok Lansia Al-Islah Kota Malang. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui komunikasi antarpribadi dalam 

pengasuhan lanjut usia.  

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanankan di Pondok Lansia Al-Islah Kota 

Malang di jalan Laksda Adi Sucipto 22 A/ No. 30 Malang. Waktu 

penelitian dilakukan setelah proposal telah diseminarkan dan 

diperbaiki oleh peneliti. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 1. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan percakapan yang dilakukan 

oleh dua orang untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan wawancara mendalam (Depth interview) untuk 

mendapatkan data yang lengkap dan mendalam, dengan 

menggunakan pedoman (guide) wawancara (Kriyantoro,2006:102). 

2. Observasi  

Observasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi 

diantara subyek yang diteliti. Sehingga keunggulan metode ini 

adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk interaksi dan 

percakapan (Kriyantoro,2006:110-111). Observasi yang dilakukan 

dengan mengamati langsung kegiatan yang dilakukan objek untuk 

mengetahui fenomena yang diteliti yaitu komunikasi antarpribadi 

dalam pengasuhan lanjut usia di Pondok Lansia Al-Islah Kota 

Malang. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, bertujuan 

untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan 

interpretasi data. Dokumentasi dapat berupa arsip, formulir, 

dokumen tertulis dan berita lainnya 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam  analisis data yang dilakukann yaitu menggunakan analisis 

data model interaktif dari Miles dan Huberman dikutip oleh Sugiyono 

(2013:337-345) terdapat 3 aktivitas dalam analisis data yaitu: 

(1)Reduksi data, (2)Display data, (3)Kesimpulan/verifikasi. 

  a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

 

 

b. Display Data 

      Penyajian data merupakan proses setelah reduksi data yang 

bersifat naratif, sehingga data terorganisasi, tersusun dalam pola 

hubungan, dan akan semakin mudah difahami. Hal ini untuk 

mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang 

didisplaykan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan deskriptif atau gambaran 

suatu obyek yang diteliti. Proses penarikan kesimpulan akan 
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yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat penelii mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Terdapat cara menguji validitas atau keabsahan data , yaitu dengan 

menganalisis jawaban subyek dengan meneliti kebenarannya dengan 

data empiris atau sumber data lainnya (Kriyantoro,2006:720). Dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data adalah 

triangulasi metode dan triangulsi sumber 

Menurut  Norman K . Denim yang  dikutip oleh 

(Machmud,2016:71), triangulasi metode yaitu membandingkan 

informasi atau data dengan  informan yang berbeda dan  menggunakan 

metode wawancara, observasi. untuk mengecek kebenarannya. 

Sedangkan Triangulasi sumber yaitu dengan menggali kebenaran 

informasi tertentu melalui observasi terlibat (participant observation), 

dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau 

tulisan pribadi dan gambar atau foto cara itu akan menghasilkan bukti 

atau data yang berbeda, maka akan memberikan pandangan yang 

berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. 
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