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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif yaitu pendekatan yang hasilnya yaitu data deskriptif berupa kata-kata 

yang ditulis atau disampaikan secara lisan dari orang atau perilaku yang dapat 

diamati. Pendekatan kualitatif memandang objek yang diteliti sebagai suatu 

kesatuan yang utuh.
51

 

  Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode deskriptif. Metode 

deskriptif merupakan salah satu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh data yang seteliti dan selengkap mungkin terkait dengan objek 

yang diteliti.
52

 Dapat pula diartikan sebagai cara menggambarkan atau 
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melukiskan keadaan subjek maupun objek penelitian berupa seseorang, 

lembaga, masyarakat, dan lain-lain, berdasarkan fakta-fakta yang tampak.
53

 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan gambaran umum BPSTW Yogyakarta 

Unit Budi Luhur, gambaran umum lansia di BPSTW Yogyakarta Unit Budi 

Luhur, serta hasil penelitian di lapangan berupa pandangan lansia mengenai 

birrul walidain dan kebahagiaan dalam bentuk kata-kata atau narasi.  

 

B. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian 

studi kasus merupakan penelitian yang berupa pengujian intensif terhadap 

suatu entitas tunggal yang dilengkapi dengan sumber dan bukti dari objek 

maupun subjek yang diamati serta terbatas pada ruang dan waktu. Penelitian 

jenis ini biasanya terkait dengan instansi, lembaga, kelompok, maupun 

organisasi di mana penelitian itu dilaksanakan. Penelitian studi kasus bertujuan 
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untuk mendapatkan gambaran atau pengetahuan yang mendalam mengenai 

peristiwa sesuai dengan konteksnya.
54

  

  Penelitian studi kasus memiliki beberapa karakteristik yang 

membedakannya dengan jenis penelitian lain. Karakteristik dari penelitian 

studi kasus tersebut antara lain: (1) eksplorasi terhadap peristiwa atau 

fenomena dilakukan secara mendalam dan menyempit, (2) terbatas pada ruang 

dan waktu, (3) fokus pada peristiwa yang terjadi dalam konteks yang 

sesungguhnya (nyata), (4) mendetail, deskriptif, dan menyeluruh, (7) meneliti 

suatu keterkaitan atau hubungan, (8) fokus pada suatu hal yang biasa maupun 

tak lazim untuk diterima, (9) berguna untuk membangun serta menguji teori.
55

  

  Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian studi kasus 

yaitu: 

1. Menganalisis secara mendalam kasus dan situasi yang menjadi bahan 

penelitian. 

2. Berusaha memahami kasus tersebut berdasarkan sudut pandang orang 

yang biasa menjalankan (jika berupa aktivitas) atau yang 

mengalaminya.   

3. Mencatat keterkaitan antarperistiwa dan menganalisis faktor yang 

menyebabkan keduanya saling terkait.
56
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  Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan maksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

yang dalam hal ini adalah pandangan lansia di BPSTW Yogyakarta Unit Budi 

Luhur mengenai birrul walidain dan kebahagiaan.  

 

C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

  Penelitian akan dilakukan di Balai Pelayanan Sosial Tresna 

Werdha (BPSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur. Lokasi ini dipilih karena 

memenuhi kriteria di antaranya: a) merupakan balai pelayanan yang 

menanungi lansia telantar; b) terdapat lansia dengan berbagai kategori dan latar 

belakang.  

  Subjek dalam penelitian ini adalah lansia di BPSTW Yogyakarta 

Unit Budi Luhur. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik 

purposive. Teknik purosive merupakan teknik dimana penentuan subjek atau 

sampel penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian dan didasarkan pada 

kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan.
57

 Adapun kriteria dari lansia 

yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yaitu: (1) tinggal di BPSTW 

Yogyakarta Unit Budi Luhur, (2) mampu berkomunikasi dengan baik, (3) telah 

tinggal minimal selama 1 bulan di BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur, (4) 

berusia minimal 60 tahun.  
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D. Teknik Pengumpul Data 

  Data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Maksud dari data primer di sini adalah data yang 

diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data 

primer dalam penelitian ini adalah para lansia. Sumber berupa data primer ini 

digunakan untuk mendapatkan data tentang pandangan lansia mengenai birrul 

walidain dan kebahagiaan. Sedangkan sumber sekunder yakni berasal dari 

pimpinan, pekerja sosial, serta staff maupun pendamping di BPSTW 

Yogyakarta Unit Budi Luhur yang sehari-harinya berinteraksi langsung dengan 

para lansia.  

  Sebagai penunjang dari data primer dan sekunder, peneliti 

menggunakan literatur penunjang yang terkait dengan penelitian seperti buku-

buku mengenai Bimbingan Konseling, Psikologi Perkembangan, maupun 

sumber lain yang masih terkait. 

  Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, 

di antaranya: 

 

1. Teknik Observasi 

  Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terkait gejala yang tampak pada objek yang diteliti. 

Observasi terdiri dari dua macam, yakni observasi langsung dan tidak 
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langsung. Observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan pada saat 

suatu peristiwa terjadi, di mana observer langsung bersama dengan 

objek yang diteliti. Adapun observasi tidak langsung yaitu observasi 

yang dilakukan pada saat tidak berlangsungnya suatu peristiwa, di mana 

observer bisa melakukan penyelidikan melalui rangkaian foto, film, 

maupun slide.
58

  

  Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang observer 

agar teknik observasi berjalan efektif di antaranya: 

a. Memiliki pengetahuan yang cukup terkait objek yang akan diamati.  

b. Memahami tujuan-tujuan umum, khusus, serta masalah-masalah 

yang berkaitan dengan penelitiannya.  

c. Menentukan cara dan alat untuk mencatat data yang ditemukan di 

lapangan. 

d. Membuat kategori pencatatan terhadap objek yang yang diamati 

dan data yang ditemukan. 

e. Observasi harus dilakukan secara cermat dan kritis. 

f. Mencatat suatu gejala harus dilakukan terpisah agar tidak saling 

mempengaruhi. 

g. Berlatih dan mempelajari cara-cara melakukan observasi sebelum 

melakukan observasi.
59

 

  Teknik observasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, di 

antaranya: 
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1) Observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. 

  Observasi partisipan adalah observasi di mana observer ikut 

mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. 

Jika observer tidak ikut berpartisipasi dalam hal tersebut dan hanya 

sebagai pengamat, maka itu disebut sebagai observasi 

nonpartisipan.   

2) Observasi sistematik dan observasi nonsistematik. 

  Nama lain dari observasi ini adalah observasi berkerangka 

(structured observation), yang diselenggarakan dengan cara 

menentukan secara sistemik faktor-faktor yang akan diobservasi 

lengkap dengan kategorinya. Adapun observasi nonsistemik 

dilakukan ketika tidak terlebih dahulu mempersiapkan dan 

membatasi kerangka yang akan diamati.  

3) Observasi eksperimental dan observasi noneksperimental. 

  Observasi ekperimental merupakan cara penelitian yang 

dapat mengungkapkan pengaruh kondisi atau faktor tertentu 

terhadap suatu gejala secara relatif murni. Adapun observasi 

noneksperimental merupakan yang berlangsung sebaliknya.
60

 

  Teknik observasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan 

data mengenai: 

a) Situasi dan kondisi lingkungan sekitar BPSTW Yogyakarta Unit 

Budi Luhur. 
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b) Gambaran umum lansia dan kesehariannya selama di panti. 

c) Permasalahan lansia yang berkaitan dengan birrul walidain 

(hubungan dengan anak dan sikap anak kepada orangtua) dan 

kebahagiaan. 

 

2. Teknik Wawancara 

  Wawancara atau interview merupakan teknik 

mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. 

Wawancara dilakukan secara lisan untuk kemudian dapat dijawab 

secara lisan pula. kontak langsung antara si pencari informasi dengan 

sumber informasi. Dalam wawancara terdapat kontak langsung antara 

pencari informasi dengan sumber informasi. 

  Wawancara sebagai dapat dipergunakan dalam tiga fungsi, 

yaitu: 

a. Wawancara sebagai alat primer atau alat utama.  

  Wawancara dapat menjadi alat primer jika data yang 

diperlukan tidak mungkin dapat diperoleh dengan alat lain yang 

lebih baik. 

b. Wawancara sebagai data pelengkap. 

  Wawancara sebagai data pelengkap berlaku jika telah 

terdapat informasi-informasi pokok sebagai data penelitian, akan 

tetapi dirasa belum lengkap sehingga perlu penggalian data melalui 
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wawancara sebagai tambahan dari informasi yang didapat dari alat 

pengumpul data utama.  

c. Wawancara sebagai alat pengukur atau pembanding. 

  Wawancara dapat digunakan sebagai penguji kebenaran, 

ketepatan, dan ketelitian data yang telah diperoleh melalui alat 

lain.
61

  

  Teknik wawancara ini peneliti gunakan untuk mendapatkan 

keterangan mengenai pandangan lansia tentang birrul walidain dan 

kebahagiaan. Adapun hal-hal yang ingin digali dari narasumber dalam 

teknik wawancara ini secara rinci yakni: 

a. Staff BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur 

  Penggalian data terkait BPSTW Yogyakarta Unit Budi 

Luhur dilakukan kepada staff BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur, 

di antaranya meliputi: 

a. Sikap dan perilaku lansia yang tinggal di panti. 

b. Keaktifan lansia pada kegiatan atau program panti. 

c. Hubungan lansia dengan anak, meliputi frekuensi kunjungan 

atau kontak serta pemasukan dalam bentuk materi dari anak. 

d. Hubungan lansia dengan residen lain.  

e. Kemampuan melayani diri sendiri.  

f. Permasalahan yang dimiliki lansia. 
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b. Lansia di BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur 

  Penggalian data terkait lansia meliputi: 

1. Identitas lansia, meliputi: nama, tanggal lahir, asal, jenis 

kelamin, agama, pekerjaan, status (lajang/duda/janda), 

keberadaan anak. 

2. Latar belakang masuk panti.  

3. Pemahaman mengenai makna birrul walidain.  

4. Pemahaman mengenai kedudukan atau keutamaan sikap birrul 

walidain.  

5. Pemahaman mengenai bentuk atau contoh perilaku 

pengamalan birrul walidain.  

6. Hubungan dengan anak, meliputi frekuensi kunjungan atau 

kontak serta pemasukan dalam bentuk materi dari anak. 

7. Contoh sikap dan perilaku birrul walidain dari anak.  

8. Pandangan tentang sikap anak yang berkaitan dengan birrul 

walidain.  

9. Kenyamanan tinggal di panti. 

10. Program atau kegiatan panti yang disukai. 

11. Program atau kegiatan panti yang tidak disukai.  

12. Aktivitas yang disenangi untuk dilakukan ketika waktu luang. 

13. Kemampuan melayani diri sendiri.  



48 

 

14. Hubungan dengan residen lain, meliputi: kenyamanan dengan 

teman sekamar, teman sewisma, dan residen secara 

keseluruhan serta hal-hal yang tidak disukai dari residen lain. 

15. Hubungan dengan staff/pengurus di panti.  

16. Perilaku yang disukai dari residen lain.  

17. Perilaku yang tidak disukai dari residen lain.  

18. Pandangan tentang makna bahagia.  

19. Hal-hal yang membuat bahagia. 

20. Cara mendapatkan kebahagiaan.   

21. Ketersediaan hal-hal yang membuat bahagia. 

22. Gangguan dan tekanan yang sedang dialami serta 

pemecahannya.  

23. Hubungan mengingat Tuhan dengan kebahagiaan diri. 

24. Perasaan yang dirasakan saat ini (bahagia/tidak bahagia). 

 

3. Teknik Perbincangan atau Daily Course Method (DCM) 

  Teknik perbincangan memanfaatkan perbincangan sehari-

hari di waktu yang senggang untuk pengambilan data. Berbeda dengan 

teknik Focus Group Discussion (FGD) yang lebih bersifat formal, 

teknik perbincangan lebih bersifat informal dan berlangsung secara 

spontan. 
62
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  Teknik perbincangan dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi tambahan mengenai pandangan lansia tentang 

birrul walidain dan kebahagiaan melalui perbincangan sehari-hari 

dengan mengacu pada poin-poin wawancara.  

 

4. Teknik Dokumentasi 

  Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri atau 

melacak data dari dokumen atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah, di 

mana data yang ditelusuri berkaitan dengan tema penelitian. Bentuk 

dari dokumen yang dilacak harus dikemukakan oleh peneliti.  

  Dokumen terbagi dalam dua bentuk, yaitu dokumen resmi 

dan tidak resmi. Dokumen resmi yakni dokumen yang diterbitkan oleh 

lembaga resmi atau instansi tertentu. Adapun dokumen tidak resmi 

merupakan dokumen yang tidak diterbitkan oleh lembaga ataupun 

instansi tertentu atau dimiliki secara pribadi.
63

    

  Teknik dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapat 

keterangan mengenai: 

a. Sejarah dan latar belakang berdirinya BPSTW Yogyakarta Unit 

Budi Luhur.  

b. Letak geografis BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur.  

c. Visi, misi, dan tujuan BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur. 

d. Struktur organisasi BPSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur. 
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e. Program dan layanan BPSTW Unit Budi Luhur Yogyakarta. 

f. Sarana dan prasarana yang dimiliki. 

g. Jumlah lansia yang berada di BPSTW Yogyakarta Unit Budi 

Luhur. 

h. Identitas lansia yang berada di BPSTW Yogyakarta Unit Budi 

Luhur. 

i. Foto kegiatan di panti. 

 

E. Kredibilitas Data 

  Dalam melakukan penelitian, data yang absah atau kredibel 

merupakan perihal yang mutlak. Untk memperoleh data yang absah, penelitian 

ini menggunakan beberapa cara, di antaranya yaitu:  

1. Mengoptimalkan waktu penelitian dengan meminimalkan jarak antara 

peneliti dengan informan atau subjek serta setting penelitian.
64

  

2. Melakukan verifikasi dengan metode triangulasi yang ditempuh 

ditempuh dengan tiga cara, yaitu:  

a. Triangulasi dengan sumber, dengan menggali informasi dari pihak 

lain dan membandingkannya dengan hasil pengamatan dan 

wawancara.  

b. Triangulasi dengan metode, verifikasi dilakukan dengan cara 

memadukan hasil beberapa teknik pengumpulan data.  

c. Triangulasi dengan teori.
65
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3. Pembuktian, dilakukan dengan cara menunjukkan bukti-bukti data di 

lapangan berupa foto, rekaman, maupun catatan lapangan (field note).
66

 

 

F. Analisis Data 

  Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu 

analisis ketika di lapangan dan analisis pascalapangan. Analisis ketika di 

lapangan dilakukan untuk menemukan kesimpulan sementara untuk kemudian 

dilakukan penelitian kembali dan seterusnya. Adapun analisis pascalapangan 

dilakukan dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari lapangan 

untuk kemudian didapatkan hasil dalam bentuk laporan.
67
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