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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong, 

mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata- kata tertulis, lisan, maupun 

perilaku yang diamati.53 Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami 

suatu fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti 

persepsi, prilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Tidak dimaksudkan untuk 

mengukur hipotesis, namun hanya menggambarkan apa adanya tentang 

variabel, gejala dan suatu keadaan, secara holistik. Peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif karena ingin memahami dan menjabarkan suatu 

keadaan, yaitu pelaksanaan pembinaan keagamaan pada usia lanjut di 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. 

Studi kasus fokus pada suatu kasus yang terjadi dalam cakupan individu, 

kelompok budaya, atau suatu potret kehidupan. Cresswell (2010:20) 

mengatakan bahwa penelitian studi kasus adalah peneliti menyelidiki secara 

cermat suatu program, peristiwa, proses, aktivitas atau kelompok individu.54 

Kemudian, menurut Robert K. Yin, studi kasus adalah penelitian empiris 

                                                           
53 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2002), hal. 6 
54 Creswell, J. W., Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed, 

(Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010), hal.20 
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yang menyelidiki fenomena kontempoter dalam konteks kehidupan nyata. 

Dan untuk menjelaskan secara menyeluruh dan komprehensif lagi bagaimana 

(how) keberadaan dan mengapa (why) kasus itu dapat terjadi.55 Dengan 

demikian, penelitian ini menggunakan studi kasus karena peneliti ingin 

mengungkapkan secara menyeluruh dan detail tentang bagaimana 

pelaksanaan dan makna pembinaan keagamaan bagi usia lanjut di Pelayanan 

Sosial Tresna Werdha Jombang. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pelayanan Sosial Tresna Werdha yang 

beralamat di Jl. Presiden KH. Abd. Rahman Wahid no.19 - Jombang,  di 

bawah naungan Dinas Sosial Jawa Timur. Peneliti ingin melakukan penelitian 

di tempat ini karena melihat adanya permasalahan psikologis dan ruhiyah 

yang dialami usia lanjut sehingga diadakannya pembinaan keagamaan. Oleh 

karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait pelaksanaan 

pembinaan keagamaan di Pelayanan Sosial Tresna Werdha ini. 

C. Sumber Data 

Menurut Zuldafrial bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek 

dari mana data dapat diperoleh.56 Sugiyono membagi sumber data menjadi 

sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari informan atau subjek penelitian, dan sumber data 

                                                           
55 Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain & Metode, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 

hal. 1 

 
56 Zuldafrial, Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012), hal. 46 
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sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek atau 

informan. 57  

1. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi terhadap informan serta subjek penelitian di lapangan. Sehingga 

hasil dari pengumpulan data primer menghasilkan jawaban mengenai; 

program dan pelaksanaan pembinaan keagamaan yang diselenggarakan 

bagi usia lanjut dan kondisi keseluruhan usia lanjut di Pelayanan Sosial 

Tresna Werdha Jombang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari selain subjek dan 

informan penelitian, dapat berupa arsip dokumen yang terkait, digunakan 

sebagai penunjang dan verifikasi data primer. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa dokumen umum, yang meliputi; (a) sejarah 

berdirinya Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW), (b) visi dan misi 

Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW), (c) struktur organisasi 

Pelayanan Sosial Tresna Werdha, (d) kondisi sarana dan prasarana untuk 

pegawai dan usia lanjut. Adapun data sekunder secara khusus adalah 

jadwal pelaksanaan pembinaan keagamaan dan data pembina kegiatan 

keagamaan. 

 

                                                           
57 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

hal. 225 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah 

strategis dalam penelitian untuk mengumpulkan data, pengumpulannya 

dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah)58. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

1. Observasi  

Sutrisno mengemukaan bahwa teknik observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua 

diantaranya meliputi proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan 

data dengan observasi dapat dilakukan bila berkenaan dengan proses kerja, 

perilaku manusia, gelaja alam dan jangkauan terhadap respondennya tidak 

terlalu besar.59 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menggali lebih mendalam tentang subjek 

atau informan sehingga menghasilkan data yang lebih otentik. Wawancara 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai, 

pelaksanannya bersifat luwes dan menyesuaikan keadaan subjek penelitian. 

Adapun subjek dan informan yang akan wawancarai dalam penelitian ini : 

                                                           
58 Ibid, hal. 224 
59 (Sutristo dalam Albi Anggito. & Johan Setiawan), Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 109 
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a. Pengelola Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) yaitu untuk 

mengetahui bagaimana kondisi Pelayanan Sosial Tresna Werdha 

(PSTW) secara umum. 

b. Kepala pembina program khususnya program pembinaan keagaman, 

yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan keagamaan secara 

keseluruhan dan kondisi para usia lanjut. 

c. Para pengajar dan pembina usia lanjut, yaitu untuk mengetahui proses 

pelaksanaan pembinaan keagamaan dan kondisi sebenarnya dari usia 

lanjut. 

d. Usia lanjut, yaitu untuk mengetahui secara langsung kondisi mereka 

sebelum masuk ke PSTW dan kondisi setelah diberikannya pembinaan 

keagamaan. 

3. Dokumentasi 

Menurut Satori dan Komariah bahwa dokumentasi adalah catatan 

kejadian masa lampau yang dinyatakan dan disimpan dalam bentuk lisan, 

tulisan dan karya bentuk.60 Bentuk perolehan data dari teknik dokumentasi 

dalam penelitian ini meliputi: tujuan diadakannya program pembinaan 

keagamaan, jadwal kegiatan pembinaan, struktur pengurus bagian 

pembinaan usia lanjut, arsip penelitian terdahulu, dan dokumentasi gambar 

serta data-data relevan yang dibutuhkan. Sehingga data-data yang telah 

didapatkan dapat dilengkapi dengan data dari teknik dokumentasi ini. 

 

                                                           
60 Ibid, hal. 145 
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E. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk 

membuktikan kebenaran data yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji 

kredibilitas data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada.61 Adapun dalam teknik triangulasi terdapat tiga cara, 

yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu 

1. Triangulasi Teknik 

Perolehan data penelitian dilakukan dengan metode yang berbeda-

beda dari sumber yang sama, yaitu peneliti menggunakan teknik 

observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk 

perolehan data. 

2. Triangulasi Sumber 

Data penelitian diperoleh dari sumber yang berbeda-beda dengan 

teknik yang sama. Sehingga informasi-informasi yang didapatkan 

menjadi lebih banyak dan rinci. 

3. Triangulasi Waktu 

Peneliti dalam mencari dan menggali data dilakukan pada waktu 

yang efektif, karena sangat mempengaruhi kredibilitas data.  

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi 

dan wawancara pada pagi hari dan saat pembinaan keagamaan 

                                                           
61 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan .... hal. 241 
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dilaksanakan. Sehingga dengan waktu yang tepat peneliti berhadap dapat 

memperoleh data yang valid. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara diorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan 

data  ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting 

dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami.62 

Menggunakan jenis penelitian studi kasus, maka analisis data dalam 

penelitian ini mengacu pada teknik analisis data Robert K. Yin. Yin 

mengungkapkan bahwa menganalisis bukti studi kasus adalah suatu hal 

yang tidak mudah, karena strategi dan tekniknya belum terindetifikasi 

secara memadai, akan tetapi penelitian hendaknya dimulai dengan strategi 

analisis yang umum dan mengandung prioritas mengenai apa yang akan 

dianalisis.63 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penjodohan Pola 

Teknis analisis penjodohan pola dilakukan dengan membandingkan 

pola berdasarkan data empirik (data lapang) dengan pola yang telah 

diprediksi atau dengan beberapa prediksi alternatif. Jika keduanya 

                                                           
62 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 203 
63 Robert K. Yin terj.  M. Djazuli Mudazkir, Studi Kasus…., hal. 133 
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memiliki persamaan maka hasilnya dapat menguatkan validitas internal 

studi kasus. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori 

tentang pembinaan keagamaan bagi usia lanjut, kemudian 

membandingkan dengan proses pelaksanaan pembinaan keagamaan di 

tempat penelitian. 

2. Pembuatan Eksplanasi 

Teknik eksplanasi bertujuan untuk menganalisis data penelitian 

dengan cara mendeskripsikan tentang kasus yang diteliti. Adapun kasus 

dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan keagamaan, tujuan 

diadakannya pembinaan keagaman dan makna pembinaan keagamaan 

bagi usia lanjut. 

3. Analisis Deret Waktu 

Teknik analisis deret waktu dilaksanakan dalam bentuk eksperimen. 

Tujuan analisis deret waktu ini adalah untuk menyajikan data secara 

runtut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil kegiatan 

pembinaan keagamaan di pelayanan sosial usia lanjut. 

 

 


