
31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010 : 6). Pendekatan dalam

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif merupakan

gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang

keadaan dan gejala yang terjadi. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2010 : 11).

B. Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini adalah lanjut usia yang tinggal di panti

asuhan dalam rentang usia 60 tahun ke atas yang berjumlah 9 orang. Adapun

pengambilan subjek di dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball

sampling yaitu teknik penentuan sample yang mula-mula jumlahnya kecil,

kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau

dua orang sampel, tetapi dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap

terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang

lebih tau dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel
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sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

(Moleong, 2010 : 224 ).

C. Alat Bantu Pengumpulan Data

Untuk meningkatkan validitas hasil pengamatan dalam penelitian ini ada

beberapa alat bantu yang digunakan diantaranya (Milla, 2010 : 77-83) :

a. Pedoman Wawancara

Digunakan untuk memfokuskan dan mengarahkan jalannya wawancara,

sehingga data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman

wawancara juga sebagai alat bantu untuk mengkategorisasikan jawaban. Pedoman

wawancara berisikan poin-poin penting mengenai hal-hal yang ditanyakan.

b. Perekam Suara

Perekam suara ini digunakan untuk merekam proses  wawancara, sangat

penting untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengolahan data,

sehingga tidak ada ucapan yang terlewatkan melalui Hp record.

D. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bodgan & Biklen (1982) adalah upaya

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan nyata, mengorganisasikan data,

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, memsistensiskannya,

mencari dan menemukan pola, menemukan  apa yang penting dan apa yang

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

(Moleong, 2010 : 248).

Dalam penelitian ini tahapan analisis data kualitatif yang dipakai yaitu

tahapan penelitian Mcdrury (Moleong, 2010 : 248) yaitu sebagai berikut :

a. Membaca data, menandai kata-kata kunci, dan gagasan yang ada dalam data.
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b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang

berasal dari data.

c. Sistem coding, dimaksudkan untuk memberi kode-kode pada materi yang

diperoleh agar memudahkan dalam proses pengorganisasian dan

mensistematisasi data.

E. Prosedur Penelitian

Beberapa langkah penelitian kualitatif sebagai berikut (Milla, 2010 : 92) :

a. Instrumentasi berupa penentuan teknik pengumpulan data, memilih informan,

dan menyiapkan instrument partisipan dan wawancara.

b. Pelaksanaan penelitian berupa mewawancarai subjek penelitian.

c. Pengolahan data berupa reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan

verivikasi.

d. Hasil penelitian berupa kesimpulan.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari

konsep validitas dan reliabilitas menurut versi “positivisme” dan disesuaikan

dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Adapun teknik

keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, penggunaan dua atau

lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu

fenomena yang akan diteliti (Moleong, 2010 : 321).

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

teknik triangulasi sumber data hasil wawancara serta memverivikasi data

wawancara pada wawancara (Moleong, 2010 : 330).


