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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Deskriptif kualitatif yaitu data yang di kumpulkan lebih mengambil bentuk kata-

kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-

kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data 

tersebut mencakup transkrip wawancara, cacatan lapangan, fotografi, videotape, 

dokumen pribadi, memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Dalam pencarian 

mereka untuk pemahaman, peneliti kualitatif tidak mereduksi halaman demi halaman 

dari narasi dan data lain kedalam simbol-simbol numerik. Mereka mencoba 

menganalisis data dengan segala kekayaannya sedapat dan sedekat mungkin dengan 

bentuk rekaman dan transkripnya. 

Dalam penelitian kualitatif Informan yang dipilih ialah narasumber dalam fokus 

masalah yang diteliti. Peneliti hendaknya “mencair dan melebur diri” dalam konteks 

yang sesungguhnya  bersama informan, bingkai, batasan, dan sekat pemisah antara 

peneliti dan informan menjadi hilang, menyatu dalam situasi sosial, sesuai dengan 

konteksnya dan alami (natural setting). 

Jenis penelitian yaitu menggunakan teknik Claster sampling adalah teknik cluster 

sampling. teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, 

melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling 

daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber 

data sangat luas (Margono (2004: 127)). 
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B. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di Pondok Lansia Al- Ishlah yang terletak di Gg. 22A jl. 

Laksada Adi Sucipto No.30, Kec. Blimbing Kota Malang. Peneliti memilih tempat ini 

karena Panti ini merupakan satu-satunya Panti Lansia Muslim di Kota Malang yang di 

kelola oleh yayasan Al-Ishlah dan berbeda dengan panti jompo lainnya yang ada di 

Malang karena Pondok Lansia ini hanya di huni oleh lansia perempuan saja. Peneliti 

ingin tahu sejauh mana strategi program untuk meningkatkan kebahagiaan lansia yang 

ada di Pondok Lansia Al-Ishlah ini. 

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan orang yang paham betul mengenai apa yang sedang 

diteliti. Lebih tegas meleong mengatakan bahwa subyek penelitian adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informan tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 

Objek penelitian bisa berupa individu, kelompok, keluarga, rumah tangga, organisasi, 

institusi, perusahaan, wilayah dan sebagainya dimana permasalahan penelitian melekat 

atau berada padanya.  

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang jarang digunakan  adalah teknik 

cluster sampling. teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-

individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik 

sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau 

sumber data sangat luas (Margono (2004: 127)).  

Mendenhall, Ott dan Schaefer (Bailey, 1978:80) menyatakan bahwa cluster 

sampling adalah dimana tiap-tiap unit di kumpulkan sebagai satu kumpulan atau cluster. 

Dalam hal ini cluster dapat diartikan sebagai kelompok atau perkumpulan, dimana unsur-
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unsur dalam satu cluster homogen, sedangkan antara satu cluster dengan cluster lain 

terdapat perbedaan. Dari sisi lain para pembaca tentu menyadari bahwa populasi 

penelitian kadang-kadang heterogen dan luas, namun di dalam kebervariasiannya itu 

terdapat berbagai kesamaan antar-anggota kelompok  dan menempati area yang 

bersamaan.   

Subyek pada penelitian ini, peneliti membagi menjadi Dua Cluster yaitu : 

1. Lansia  

2. Perawat atau pengurus lembaga  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Observasi, wawancara, dokumentasi pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar 

dan percakapan informal semua merupakan sumebr data kualitatif. Sumber yang 

paling umum digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen, kadang-kadang 

dipergunakan secara bersama-sama dan kadang-kadang secara individual. Semua jenis 

data ini memiliki satu aspek kunci secara umum : analisisnya terutama tergantung 

pada penampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan 

karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka dan karena data kaya rincian 

dan panjang (Gay & Airasian, 2000 :210) 

1. Observasi  

       Ketika peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang-

kadang ia perlu memerhatikan sendiri berbagai fenomena, atau kadang-kadang 

menggunakan pengamatan orang lain. Obervasi atau pengamatan dapat 

didenifisikan sebagai “perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau 

sesuatu”. Adapun observasi ilmiah adalah “perhatian terfokus terhadap gejala, 
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kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-

faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya 

(Garayibah, et.al. 1981:33). Adapun observasi dibedakan berdasarkan peran 

peneliti, menjadi observasi partisipan (participant observation) dan observasi 

non-partisipan (non-participant observation) 

       Dalam hal ini peneliti menggunakan Observasi partisipan yaitu observasi 

yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta 

dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Biasanya peneliti tinggal atau 

hidup bersama anggota masyarakat dan ikut serta terlibat dalam aktivitas dan 

perasaan mereka.  

        Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada lanjut usia yang tinggal di 

Pondok Lansia Al-Ishlah Malang dengan melakukan pengamatan dan melihat 

langsung kondisi lapangan dan ikut terlibat langsung dengan aktivitas Lansia. 

2. Wawancara (interview) 

         Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang langsung 

antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang 

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang 

diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya” (Hasan (1963) dalam 

Garabiyah, 1981:43). 

         Dalam Proses Wawancara, informasi akan diperoleh melalui proses tanya, 

peneliti menggunakan teknik wawancara tak berstruktur dan  face to face atau 

wawancara secara langsung bertatap muka dengan informan untuk menggali 

informasi secara langsung dan dapat melihat, memahami dan menilai bahasa 

tubuh dari informan sehingga membantu untuk peneliti menggali infomasi yang 

akurat. 
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 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Dua Clauster dan masing-masing 

memiliki kriteria-kriteria untuk dijadikan subyek wawancara.  

Tabel 3.1 

No 

 

Claster  Kriteria Alasan   

 

 

1. Lansia  1. Lancar berkomunikasi 

2. Memiliki keadaan fisik 

yang cukup baik / tidak 

dalam keadaan sakit 

3. Lansia yang mengikuti 

Program Terapi jalan 

 

1. Memudahkan untuk menggali 

informasi / wawancara 

2. Sehingga fokus pada pembicaraan 

bagaimana lansia bisa merasakan 

atau menilai cara kerja program 

lembaga untuk menunjang 

kebahagiaan lansia. 

3. Lebih banyak mengikuti program 

 

   

 

2. Lembaga 

/ perawat 

 1. Perawat yang selalu 

dinas pagi 

2. Menjadi perawat 

disana kurang lebih 1 

tahun 

 

1. Memudahkan untuk menggali 

informasi / wawancara 

2. Karena perawat adalah subyek 

yang paling mengetahui bagaimana 

cara mengimplementasikan 

program kepada lansia dan kondisi 

lansia ketika mengikuti program 

tersebut  

 

 

 

 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari bukti-bukti 

dari non-manusia terkait dengan objek yang diteliti (Afifuddin dan Saebani. 

2012:141) yang berupa tilisan, gambar, atau karya-karya nomumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2013:82). Dokumen dapat dikategorikan sebagai dokumen pribadi, 

dokumen resmi dan dokumen budaya populer. Kadang-kadang dokumentasi ini 

digunakan dalam hubungannya dengan atau mendukung wawancara dan observasi 

berperan serta.  
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Dalam melakukan dokumentasi ini, peneliti mengambil foto dan video terkait 

dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Lansia dan juga mengumpulkan 

sumber data pendukung yang di dapat dari catatan Pondok Al-Ishlah untuk 

menunjang informasi peneliti yang berkaitan dengan penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi 

wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lainnya yang telah anda kumpulkan 

untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri mengenai materi-materi tersebut dan 

untuk memungkinkan anda menyajikan apa yang sudah anda temukan kepada orang 

lain.  

Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif (Miles dan Huberman) yaitu:  

1. Reduksi Data 

       Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti 

yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman 

atau orang lain yang dipandang ahli, melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti 

akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang dimiliki nilai temuan 

dan pengembangan teori yang signifikan. 

         Tujuan dilakukan reduksi data dalam penelitian ini yaitu agar peneliti 

melakukan rangkuman atau memilih hal-hal yang pokok dari strategi program 

untuk meningkatkan kebahagiaan lansia. Dengan data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran jelas kepada peneliti dan mempermudah jalan penelitian 

selanjutnya.  
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        Data yang diperoleh peneliti di dalam Strategi Program Meningkatkan 

Kebahagiaan Lansia yang ada di Pondok Lansia Al-Ishlah, melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. reduksi data dengan cara merangkum, memilih dan 

memfokuskan data yang sesuai dengan penelitian. Peneliti melakukan reduksi 

data dengan berbagai cara memilah-milah, mengkategorikan, menyeragamkan 

data guna memilih data yang relevan, bermakna dan membuat abstrak dari catatan 

dilapangan, wawancara dan dokumentasi. 

       Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data secara terus menerus selama 

penelitian kualitatif berlangsung. Peneliti disini memfokuskan reduksi data pada 

apa saja dan bagaimana pelaksanaan Program Pelayanan untuk Meningkatkan 

Kebahagiaan Lansia yang ada di Pondok Al-islah. 

2. Penyajian Data 

      Setelah data Reduksi, maka langka selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini 

Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, 

selainmenggunakan teks naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network dan 

chart. 

       Penyajian data dilakukan oleh peneliti setelah melakukan reduksi data. 

Peneliti akan menyajikan data yang didapatkan di Pondok Lansia Al-Ishlah dalam 
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bentuk uraian singkat, tabel, gambar dan sejenisnya untuk memudahkan 

penelitian selanjutnya. Penyajian yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini 

adalah berbentuk teks naratif sehingga memudahkan peneliti dalam menarik 

kesimpulan dan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan lebih jauh menganalisi atau mengambil tindakan berdasarkan atas 

pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian dari hasil di lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

        Langka ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan beruba bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan ,mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang yang kredibel atau dapat dipercaya (Milles dan 

Huberman, 1984). 

       Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti mungkin bisa menjawab 

rumusan masalah yang sudah di rumuskan sejak awal atau mungkin tidak juga 

karena kesimpulan ini masih bersifat sementara. Peneliti akan menarik 

kesimpulan dari data-data yang di dapat tentang strategi program untuk 

meningkatkan kebahagiaan pada lansia di Pondok Lansia Al-Ishlah. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah merupakan padanan dari konsep validitas dan keandalan 

menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, 

kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan 
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teknik pemeriksaan dan pelaksanaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Dalam penelitian kualitatif, ada empat teknik mencapai keabsahan 

data, yaitu kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas (dipendabilitas), konfirmabilitas 

dan triangulasi. Berbagai teknik ini dapat dipilih salah satu atau lebih untuk mencapai 

keabsahan data.   

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu 

pengumpulan data yang lebih dari satu sumber, yang menunjukkan informasi yang 

sama. Adapun sumber informasi selain Lansia itu sendiri dan perawat atau pengurus 

yang ada di Pondok Lansia Al-Ishlah.   

 


