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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Dalam Penelitian  ini,  peneliti menggunakan penelitian kualatitaf yakni 

suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu, fenomena, 

peristiwa dan gejala sosial yang berguna terhadap pengembangan teori.
1
 

Penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data   pada suatu latar alamiah 

yang memiliki tujuan untuk mengungkap kejadian yang terjadi dimana 

peneliti sebagai instrument kunci,  menggunakan teknik peng umpulan 

analisis data bersifat  kualitatif/induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
2
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke objek 

penelitian. Pendekatan Peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
3
 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Yang Dijadikan Tempat Penelitian Yaitu Di Panti Werdha Budi 

Sejahtera Banjarbaru. Jl. Jenderal  Ahmad Yani Km 21,7 No. 10 Landasan 

                                                             
1
 Helaluddin dan Hengki Wjaya , Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori  & 

Praktik (Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray, 2019),7.  
2
Albi Anggito Setiawan Johan, Metodelogi penelitian  kualitatif(CV Jejak 

Publiaher,2018), 8.   
3
S. Margono, Metedologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 36. 
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Utara, Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang Kota Banjar Baru, 

Kalimantan Selatan 70723.   

  

C. Subjek Dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data yang memiliki data mengenai 

variabel yang diteliti.
4
 Subjek Penelitian ini yaitu:                                                    

a. Penghuni di Panti Werdha Budi Sejahtera Banjarbaru  

b. Berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan 

c. Berusia di atas 60 tahun. 

d. Beragama Islam 

e. Mampu berkomenikasi dengan baik 

f. Sering beraktivitas di mushala  

g. Mengikiti kegiatan keagamaan  

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama peneliti.
5
  Dan 

Objek Penelitian ini adalah gambaran tawakal pada lansia di Panti Werdha 

Budi Sejahtera. Dimana penelitian ini berusaha mencari tahu gambaran 

dan cara lansia untuk bertawakal. 

 

 

                                                             
4
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), 116. 
5
Piau A Partanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Popular (Surabaya: Arkola, 

1994), 351. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Jenis data yang peneliti kumpulkan berupa data primer dan data 

sekunder sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data hasil  penelitian yang diambil melalui 

wawancara  mendalam secara langsung kepada subjek penelitian, 

Gambaran Tawakal  Pada Lansia. dilakukan dengan observasi, 

wawancara dan dokementasi yang diperoleh.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan 

oleh pihak lain. Data sekunder merupakan data-data tambahan yang 

dapat membantu dalam penelitian yang penulis lakukan. 

2. Sumber Data 

Untuk memperoleh data diatas, diperlukan sumber data sebagai berikut: 

a. Informan adalah  orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian 

yang dimaksud informan adalah orang yang berada dalam lingkup 

penelitian yaitu orang yang dapat dijadikan data tambahan dalam 

penelitian ini adalah orang-orang yang dekat dan mengenal para 

subjek. Seperti teman dekat dan pengasuh serta staff  yang bekerja  di 

panti werdha .  

b. Studi Dokumen yaitu data-data yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti sehingga bisa memberikan keterangan dan informasi yang 
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diperlukan dalam penelitian ini. Seperti, catatan harian, memorial, 

rekaman, foto dan sebagainya.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa teknik, yaitu: 

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang terlihat pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan 

secara langsung ataupun dan tidak langsung.
6
 Dalam penelitian ini 

menggunakan peninjauan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh 

data dan informasi. 

2. Wawancara, Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan dengan ciri 

kontak langsung antara peneliti dengan subjek peneliti.
7
 Dimana penulis 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden dan informan 

untuk menggali data dan masalah-masalah yang berhubungan dengan 

masalah yang di teliti. 

3. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data-data 

yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah, dan 

bukan berdasarkan perkiraan.
8
 

                                                             
6
Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: BUMI AKSARA, 2011), 168. 

7
Ahmad Tanzeh, Pengantar Metedologi Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2000), 62. 

8
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

152. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data penulis menempuh langkah-langkah sebagai 

berikut:  

a. Editing, yaitu mempelajari dan meneliti kembali data yang terkumpul, 

sehingga dapat diketahui kelengkapannya sesuai dengan permasalahan 

yang akan diteliti.  

b. Kategorisasi, yaitu pengelompokan data sesuai dengan jenisnya 

menurut permasalahan yang akan diteliti sehingga mudah untuk 

dipahami.  

c. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah ada terhimpun dalam uraian sistematis. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data yaitu mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan 

membahasnya mengacu pada landasan teoritis dan literatur yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam 

skripsi ini adalah jenis analisis kualitatif. 
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Adapun menurut Mudjiarahardjo, analis data adalah sebuah kegiatan 

untuk mengatur, mengelompokan, mengurutkan, memberi kode serta 

mengkategorikan. 
9
 Adapun tahapan-tahapannya yaitu sebagai berikut : 

1. Tahapan pengumpulan data, yaitu dilakukan melalui instrumen 

pengumpulan data.  

2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

instrument pada pengumpulan data. 

3. Tahap coding, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap 

pertanyaan  yang terdapat dalam instrument pada pengumpulan data. 

4. Tahap mendeskripsikan dan interprestasi data yang didapat yang 

sesuai dengan variable yang diteliti.
10

  

 

H. Prosedur Peneliti 

Adapun prosedur  dalam penelitian ini adalah: 

1. Tahap pendahuluan  

a. Telaah pustaka dan juga melakukan studi pendahuluan untuk 

mendapatkan  informasi  yang  sesuai dengan tema penelitian. 

b. Konsultasi kepada dosen pembimbing  untuk mengajukan desain 

proposal serta judul penelitian. 

2. Tahap persiapan  

a. Melaksakan seminar  proposal yang telah disetujui.  

                                                             
9
 V Wiratna Sujarwena, metodelogi penelitian (Yogyakarta :Pustaka Baru Press, 

2014),34. 
10

 V Wiratna Sujarweni, metodelogi penelitian, 104. 
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b. Melakukan perbaikan proposal skripsi  yang telah diseminarkan 

sebelumnya 

c. Menyiapkan instrument pengumpulan data yaitu guide interview 

d. Konsultasi dengan dosen pembimbing terkait dengan guide 

interview untuk melakukan riset.  

3. Tahapan pelaksanaan  

a. Melakukan penggalian data terhadap subjek  penelitian  

b. Pengempulan data yang sudah diberikan oleh subjek  

c. Mengolah data serta analisis data 

4. Tahapan penyusunan laporan  

a. Menyusun laporan penelitian  

b. Penyerahan kepada pembimbing 1 dan 2 untuk koreksi serta di 

setujuai untuk diujikan.  

c. Dicetak dan diPerbanyak untuk diujikan. 

 


