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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif dan jenis penelitian 

deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

subyek/obyek penelitian bedasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. Metode deskriptif tidak lebih dari pada penelitian yang bersifat penemuan 

fakta-fakta seadanya.penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar 

menunjukan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan 

satu dengan yang lain didalam aspek-aspek yang diselidiki itu. 

Penelitian ini dapat diwujudkan juga sebagai usaha memecahkan dengan 

membandingkan persamaaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur 

dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan 

standart, menetapkan hubungan antar gejala-gejala lain yang ditemukan (Hadari, 

1991:63).Penelitian kualitatif adalah penelitian yang alamiah sesuai kondisi 

dilapangan tanpa adanya manipulasi dan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna yang sebenarnya. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

menggambarkan berbagai kondisi, situasi atau fenomena individual, situasi 

kelompok tertentu secara akurat sesuai realitas sosial yang ada pada masyarakat 

yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan 

sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, 

situasi maupun fenomena tertentu (Bungin, 2008). 
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Metode penelitian adalah cara yang di lakukan peneliti untuk mendekati objek 

penelitian untuk mencapai sasaran yang di inginkan. Dalam pelaksanaan dengan studi 

kasus yaitu penelitian melakukan secara intesif, terperinci dan mendalam terhadap 

suatu kelompok yang menjadi objek penelitian. Untuk itu penelitian ini di tunjukan 

agar dapat dipelajari secara mendalam dan mendetail Sedangkan tipe penelitian 

digunakan tergolong tipe deskriptif yaitu tujuan memberikan gambaran tentang 

Bentuk Pelayanan Sosial yang dilakukan  di pondok Al Ishlah Malang.  

 

B. Lokasi Penelitian  

  Lokasi ini peneliti mengambil didaerah Blimbing tepatnya di jalan Laksda 

Adi Sucipto No.30 Gg. 22A Pandanwangi, Blimbing Kota Malang. Alasan 

Peneliti mengambil lokasi ini karena Pondok Al- Ishlah adalah panti jompo Islam 

yang ada di Malang yang dengan pertimbangan lokasi tersebut itu memliki 

kondisi pelayanan sosial yang berbeda dari panti jompo yang lain. Pelayanan 

disini berfokus pada kebutuhan lansia dan perawatan diri pada pasien yang sakit 

dari pada yang lain lebih menerapkan pelayanan psikis secara lebih 

professional.Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

pelayanan sosial yang dilakukan di pondok Al-ishlah  Malang.  

 

C. Subyek Penelitian  

 

Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan purposive sampling, di 

mana pengambilan subyek penelitian dilakukan dengan pertimbangan tertentu, 

seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan 

(Sugiyono, 2009:54). Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subyek 

penelitian adalah: 
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1. Penyelenggara Pelayanan sosial 

Penyelengara pelayanan sosial ini merupakan pengurus podok Lansia Al- 

Ishlah Subjek penelitian hanya dilakukan pada pegawai yang berhubungan 

dengan proses pelayanan sosial yaitu ketua pelaksanaan yayasan, perawat dan 

masyarakat. Adapun Subyek, penelitian dengan kriteria : 

a. Petugas yang mengerti tentang masalah yang dialami oleh lanjut usia.  

b. Petugas yang memiliki waktu 10 jam dalam layanan lanjut usia dipanti. 

Dalam subyek ini peneliti hanya mengambil 3 sampel, terdiri dari 1 

pengurus panti, 2 perawat dan 1 masyarakat  

2. Lanjut Usia  

Lanjut usia yang bertempat tinggal di dalam panti berjumlah 23 orang, 

namun tidak semua lanjut usia yang menjadi subyek peneliti, penelitian 

memberi batasan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Lanjut usia yang telah tinggal lebih dari 1 tahun  

b. Lanjut usia yang tinggal kurang dari 1 tahun   

Dalam subyek ini peneliti hanya mengambil 2 sampel, terdiri dari 2 lanjut 

usia yang telah tinggal lebih dari 1 tahun, dan 1 lanjut usia yang tinggal 

kurang dari 1 tahun.  

Maksud dari pemilihan subjek ini adalah untuk mendapatkan sebanyak 

mungkin informasi dari berbagai macam sumber sehingga data yang 

diperoleh dapat diakui kebenarannya. Pertimbangan lain dalam pemilihan 

subyek adalah subyek memiliki waktu apabila peneliti membutuhkan 

informasi untuk pengumpulan data dan dapat menjawab berbagai pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan. 
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D. Teknik pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk 

mendapatkan data. Ada beberapa cara agar data yang diperoleh merupakan data 

yang sahih atau valid. Teknik yang digunakan meliputipengamatan/observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

1.  Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi 

adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui 

hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya seperti 

telinga, penciuman, mulut, dan Kulit (Bugin, 2008).Dalam penelitian ini 

observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas Pelayanan sosial dalam 

melayani dan merawat lansia. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan yang terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaaan tersebut 

(Moleong, 2011:168). 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada 

subjek utama penelitian yaitu kepala dan pengurus pondok Al- Ishlah. 

Wawancara digunakan karena dengan wawancara peneliti ingin mengetahui 

dan mendapatkan data dari subyek  (terwawancara) secara lebih mendalam. 
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Disini penulis akan melakukan pengamatan terhadap para lansia mengenai 

kegiatan Pelayanan sosial di panti terhadap lansia. Serta mengumpulkan data 

yang dipergunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan lingkungan dan 

kondisi para lansia di Pondok Al-Ishlah Malang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metodepengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian.Metode inidigunakan untuk menelusuri data historis (Bugin, 

2008).Disini penulis akan mendukumentasikan terkait kegiatan pelayanan 

sosial yang ada di pondokLansia  Al-Ishlah yang dianggap penting untuk 

dijadikan data. 

Kegiatan ini memberikan penilaian tentang apa yang dilakukan dan 

kenapa hal itu dilakukan, dari semua proses penelitian dan menjadikan cara 

untuk menjadi berfikir kreatif, serta menjadi kendaraan yang berguna untuk 

meningkatkan refleksivitas peneliti.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data model interaktif menurut Miles &Huberman (1986) 

perlu dipahami bahwa teknik analisis data model interaktif menurut Miles & 

Huberman ini hanya merupakan salah satu model yang saya pilih untuk dijadikan 

contoh dibuku. Selain model interatif ini, masih banyak model analisis data 

kualitatif lainnya yang hanya digunakan sesuai dengan tujuan, model penelitian 

kualitatif, dan dari penelitian yang dilakukan. 

Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data atau melelui tiga tahapan dari Milles & Huberman (1992:20), 
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yaitu Reduksi data, penyajian data dan veritifikasi. Langkah langkah yang 

ditempuh adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi data  

Pada tahapan ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang 

telah terkumpul.Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih dalam arti 

menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya data 

yang terpilih disederhanakan dalam arti mengklasifikasi data atas dasar tema-

tema: memandukan data yang tersebar, menelusuri ttema untuk 

merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti melakukan  abstaksi 

data kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan  

2. Penyajian data  

Peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif 

terlebih dahulu. Selanjutnya hasil teks naratif tersebut diringkas kedalam 

bentuk bagan yang menggambarkan alur proses perubahan kultural: dari 

monokultural ke interkulturalitas. Masing-masing komponen dalam bagan 

merupakan abstraksi dari teks naratif data lapangan.Kemudian peneliti 

menyajikan informasi hasil penelitian mendasarkan pada susunan yang telah 

diabstrakan di dalam bagan tersebut. 

3. Tahap Kesimpulan  

Pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang 

muncul dari data.Disamping menyadarkan pada klaifikasi data, peneliti juga 

memfokuskan pada abstraksi data yang tertuang dalam bagan.Setiap data 

yang menunjang komponen bagan diklarifikasi kembali: baik dengan 

iinforman dilapangan maupun melalui diskusi-diskusi. Apabila hasil 
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klarifikasi memperkuat simpulan atas data, pengumpulan data untuk 

komponen tersebut siap dihentikan. 

 

F. Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.Data 

yang dikumpulkan diklarifikasi sesuai dengan sifat tujuan penelitian untuk 

dilakukan pengecekan kebenaran melalui teknik triangulasi.Trigulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Denzim (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori (Moleong, 2010:330) 

Dalam penelitian ini teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi 

sumber.Menurut Patton dalam Moleong (2010: 330), triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2009: 127), triangulasi sumber dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data-data dari 

beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan 

yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari beberapa sumber tersebut. Data 

yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan beberapa sumber 

data tersebut. 

 

 

 

 


