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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

   Menurut Sugiyono (20132) Metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode 

penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-

ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. 

   Istilah penelitian Kualitatif menurut Moleong (20162) pada mulanya 

bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan 

kuantitatif Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif yaitu 

penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, 

perspektif ke dalam, etnometodologi, the Chicago School, fenomenologis, studi 

kasus, interpretatii; ekologis, dan deskriptif 

   Penelitian dengan pendekatan Kualitatif lebih menekankan analisisnya pada 

proses penyimpulan deduktif dan induktif Serta pada analisis terhadap dinamika 

hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal 

ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif tidak menggunakan data kuantitatif 

akan tetapi penekanannya tidak pada penguju hipotesis melainkan pada usaha 

menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan 

argumentatif (Azwar, 2017:5-6). 
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   Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, menurut 

Sugiyono (20l1:l5) bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan 

dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Peneliti 

menggunakan metode penelitian Kualitatif karena dinilai tepat untuk digunakan 

dalam proses penelitian. Penelitian ini juga menggunakan Metode penelitian 

deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, 

kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian 

ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Menurut Singarimbun 

(1989:4) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat 

terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian Deskriptif biasanya mempunyai dua 

tujuan, untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu dan mendeskripsikan secara 

terperinci fenomena sosial tertentu. 

 

B. Lokasi Penelitian 

   UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasiuuan berdasarkan peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor: 108 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, susunan 

organisasi, uraian tugas dan fungsi Serta tata keija UPT Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Timur, mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana teknis Dinas 
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Sosial Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial 

bagi eks psikotik yang beralamat di Jalan Kedawung wetan, Dusun Buntalan, Grati 

Pasuruan. 

   Peneliti melakukan penelitian di lembaga tersebut dilatarbelakangi karena 

dari data yang ada pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras mengalami 

peningkatan penderita Psikotik setiap tahunnya. Melihat permasalahan tersebut 

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras memberikan peran sebagai lembaga 

rehabilitasi sosial bagi penyandang Psikotik. Rehabilitasi yang diberikan oleh UPT 

Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan antara Iain pengasramaan, dibedakan 

antara klien yang mendekati pemulihan dengan kondisi klien yang masih parah, 

kemudian permakanan yang dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari. Bimbingan 

mental spiritual yaitu klien diajak untuk sholat berjamaah dan belajar mengaji 

setiap hari. Bimbingan mental sosial yang dilakukan setiap tiga kali dalam 

seminggu, klien diajak Untuk bernyanyi, berjoget, hingga senam ringan yang 

bertujuan agar tubuh klien bergerak dan tidak kaku karena efek dari obat, klien 

juga diajarkan keterampilan seperti membuat keset, sapu dan lainnya. Kemudian 

kegiatan kesenian, klien diajak berkaraoke bersama. Dan yang terakhir cek 

kesehatan secara berkala, selain minum obat sebanyak dua kali sehari, setiap 

minggunya ada petugas kesehatan yang mengecek kesehatan klien. Tujuan dan 

rehabilitasi tersebut agar klien dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali seperti 

sedia kala. 

 



 

44 
 

C. Subyek Penelitian 

   Subyek penelitian menurut Ariklmto (20l0:152) merupakan sesuatu yang 

sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subyek penelitian harus ditata 

sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subyek penelitian pada 

umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia. Subyek penelitian 

ini menggunakan Teknik purposive yaitu teknik penentuan Subyek dengan 

pertimbangan tertentu misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas 

makanan, maka sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Peneliti 

menggunakan teknik Purposive dikarenakan penentuan Subyek berdasarkan 

orang-orang yang mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan 

Subyek yang dipilih berdasarkan pada kriteria yang sudah peneliti tentukan. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan subyek yaitu 1 orang Perawat yaitu Mas 

Rama, dan  2 orang pembimbing pengasuh yaitu Bapak Suhadi dan Bapak 

Zaenuri, dan 1 orang Psikolog yaitu Bapak Kukuh Penentuan Subyek berdasarkan 

kriteria-kriteria sebagai berikut : 

 1. Pegawai yang memiliki pengalaman pernah menangani permasalahan Psikotik 

sebelumnya. 

 2. Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi, perawat maupun 

pekerja sosial. 

 3. Pegawai yang memahami tentang kode etik bagi penyandang psikotik. 

 4. Pegawai yang sudah berada di UPT RSBL Pasuruan minimal 4 tahun. 

 5. Pegawai yang memiliki tugas melaksanakan intervensi langsung terhadap klien.
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D. Teknik Pengumpulan Data 

   Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data menurut Faisal (2003:52) 

yang dipergunakan adalah sebagai berikut : 

 1. Observasi (pengamatan) 

  Observasi adalah kegiatan yang paling utama dalam teknik penelitian ilmiah 

yang penting. Metode ini menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung 

terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Dalam penelitian 

ini peneliti melakukan observasi terhadap Proses Rehabilitasi Sosial, dan 

kepada klien di lembaga tersebut. 

 2. Wawancara (interview) 

  Menurut Moleong (2016:186) mengatakan wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud 

mengadakan wawancara antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Ada 

bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam 

kepustakaan. Dua diantaranya yaitu sebagai berikut : wawancara terstruktur dan 

tidak terstruktur. a. Wawancara terstruktur : yaitu wawancara yang 

dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan. b. 

Wawancara tidak terstruktur : wawancara yang tidak berpedoman pada daftar 
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pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan Wawancara tidak 

terstruktur terhadap Subyek yaitu, Psikolog, Pembimbing Pengasuh dan 

Perawat. 

 3. Dokumentasi 

  Menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan 

angka dan gambar yang berupa laporan Serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

kemudian ditelaah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi 

berupa foto sebagai bukti bahwa peneliti sudah melakukan kegiatan bersama 

pihak lembaga RSBL maupun klien. 

 

E. Teknik Analisa Data 

   Menurut Miles dan Huberman (1992), terdapat tiga teknik analisis data 

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini 

berlangsung terus menerus selama penelitian ini berlangsung bahkan sebelum data 

benar-benar terkumpul. 

 1. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti disini memfokuskan 

data yang akan di reduksi yaitu data terkait proses rehabilitasi sosial dalam 
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upaya proses penyembuhan klien di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras 

Pasuruan. 

 2. Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Peneliti 

akan menyajikan data dalam bentuk rangkuman, gambar, tabel dan lainnya. 

 3. Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperjelas 

kondisi realitas proses rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras 

Pasuruan dengan cara mendeskripsikan dan mengidentifikasi. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

   Teknik keabsahan sangat penting bagi peneliti karena juga digunakan untuk 

memeriksa data yang diperoleh saat penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi data/sumber (data 

triangulation), Menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode 

dan sumber perolehan data. Misalnya selain melalui wawancara dan observasi 

peneliti juga terlibat observasi, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan 

resmi, catatan pribadi, dan gambar. Informasi yang diperoleh harus dari pihak 

lembaga UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan selaku lokasi penelitian. 

 


