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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan

metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan permasalahan dan tujuan

penelitian yang telah  dirumuskan maka jenis penelitian ini  deskriptif

kualitatif yaitu mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta

memeberikan gambaran secara detail.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu di UPT Pelayanan

Sosial Panti Jompo Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru

2. Waktu Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitan lapangan.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2015.

C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek

dari mana data dapat di peroleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut dengan responden,

yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti,

baik pertanyaan penulis maupun tulisan.31

Berdasarkan sumber data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data

primer dan data sekunder:

31Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT, Asdi
Mahasatya, 2006), h. 129
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1. Data primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dilapangan

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi guna mengetahui peranan

pembimbing dalam meningkatkan self esteem pada lansia di UPT

Pelayanan sosial panti jompo tersna werdha khusnul khotimah pekanbaru.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumentasi Kantor UPT Pelayanan

Sosial Panti Jompo Khusnul Khatimah Pekanbaru, diantaranya: profil

pelayanan sosial panti jompo khusnul khatimah, sarana dan prasarana,

jumlah pembimbing, jumlah lansia yang terkait dengan penelitian ini dan

buku-buku di perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini

D. Informan Penelitian

Adapun key informan dalam penelitian ini adalah 2 orang yaitu

pembimbing. Dan informan pendukung dalam penelitian ini adalah 1 orang

pengawai jadi jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum metode

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan

data sebagai berikut:32

32 Moh. Prabandu Tika, Metodologi Rised Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara
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1. Wawancara

Wawancara sering juga disebut interview atau lisan adalah metode

pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan

sistematis dan berlandasan pada masalah, dan tujuan wawancara ini

dilakukan kepada pembimbing yaitu dua orang Bapak Susilo dan Ibuk

Anida dan 1 orang pengawai dipanti jompo pekanbaru untuk

mempermudah penulis mendapat data, guna melengkapi data-data yang

diperlukan tentang objek penelitian tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan

perhatian terhadap suatu objek yang akan diteliti. Teknik observasi ini

digunakan untuk mengamati peranan pembimbing dalam Meningkatkan

Self Esteem Pada Lansia dipekanbaru. Tujuannyan adalah untuk

mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang terjadi dilapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa

catatan, buku, agenda dan sebagainya.

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi

yang diperlukan dalam melengkapi data-data yang sudah ada.33

F. Validitas Data

Validitas data dalam penelitin kualitatif menggunakan konsep

keabsahan data. Keabsahan data akan meningkatkan kedalaman peneliti baik

33Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2006
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mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu

muncul, jadi pemahaman yang mendalam atas fenomena yang diteliti

merupakan nilai yang terkandung dalam penelitian kualitatif tersebut. Sebab,

penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (meaning) atau memahami

gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai

peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam.

Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan

Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi dalam

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi dengan

sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai

metode dan sumber perolehan data.34

Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa

menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis,

arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan

gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti

atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan

(insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

34 Moleong J. Lexy, Dalam Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Ralations dan
komunikasi. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008)  hal. 214-215.
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G. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka

langkah selanjutnya yaitu memberikan analisa data yang ada. yang mana

penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul

lalu digambarkan melalui kata-kata yang didukung dengan hasil wawancara,

observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan jawaban dari

permasalahan yang telah dirumuskan35

.

35 Suharsimi, Arikunto, Op.Cit. hal. 236


