
 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan alasan 

bahwa realitas itu bersifat subyektif. Sebab pada hakikatnya orang atau 

kelompok memiliki nilai-nilai atau terlibat dalam sebuah nilai yang 

menggerakkan perilakunya. Selain itu judul mengenai bimbingan rohani Islam 

membutuhkan interaksi penelitian secara mendalam agar memahami kenyataan 

yang sebenarnya.53  

B. Operasional Konsep  

Operasionalisasi konsep adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti 

dengan menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang berisikan 

beberapa indikator- indikator sehingga dapat menemukan hasil penelitian 

tersebut.54 Dalam penelitian ini konsep penelitian yang perlu 

dioperasionalisasikan, yaitu: strategi bina ruhani Islam menangani kecemasan 

pra operasi . 

Metode-metode bimbingan rohani Islam teridiri dari indikator brikut ini 

yaitu : 

a. Model bimbingan rohani pasien islam secara langsung. 

                                                           
     53 Nawari Ismail, Metodologi Penelitian untuk Studi Islam,(Yogyakarta : Penerbit Samudra 

Biru, 2015), hlm. 86 
     54Ibid, 86 
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b. Model bimbingan rohani pasien islam secara tidak langsung. 

C. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Dalam menentukan lokasi yang akan diteliti, peneliti akan menentukan 

kriteria terlebih dahulu. Sebab dalam penelitian kualitatif dijelaskan 

sebelumnya bahwa : 

1. Penelitian kualitatif dalam penentuan lokasi merupakan menyeleksi lokasi 

berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian bukan untnuk 

menggeneralisasi, namun dapat diperbandingkan atau dikenakan kepada 

lokasi yang sesuai atau mirip dengan lokasi peneliti yang bersangkutan.  

2. Agar peneliti fokus kepada lokasi atau lembaga yang akan diteliti. 

Penentuan lokasi harus sesuai dengan tema dan tujuan penelitiannya.55 

Lokasi penelitian untuk penelitian dengan kualitatif Bimbingan Rohani 

Islam Paisen dalam Menangani Kecemasan Pra Operasi di Rumah Sakit Umum 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini diadakan di rumah sakit 

umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Sebagai rumah sakit yang berada di pusat kota tempatnya strategis. 

2. Memiliki layanan bimbingan rohani Islam yang berbeda-beda model dalam  

melakukan bimbingan kepada pasien. 

3. Memiliki petugas bina rohani khusus menangani pasien operasi. 

Berdasarkan kriteria tersebut dan informasi yang ada maka akan diambil 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 

                                                           
     55 Nawari Ismail, Metodologi Penelitian untuk Studi Islam,(Yogyakarta : Penerbit Samudra 

Biru, 2015), hlm. 87 
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Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. 

Pendekatan ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan interaksi dalam 

pengumpulan datanya. Menurut Koenjaraningrat informan dibagi menjadi dua 

yaitu informan pangkal dan informan kunci. Informan pangkal yaitu informan 

yang memiliki pengetahuan luas dengan segala bidang dan pengetahuan yang 

bersifat umum tentang lembaga atau instansi. Sedangkan informan kunci yaitu 

informan yang mempunyai kemampuan memberikan rekomendasi dan 

informasi untuk peneliti kepada orang-orang yang mengetahui secara terperinci 

dan mendalam sesuai dengan keahliannya.56  

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil informan yang meliputi 

informan pangkal dan kunci. Penentuan ke dua informan tersebut akan 

dilakukan dengan seleksi berdasarkan kriteria. Kriteria untuk informan adalah: 

1. Bapak Prawoto pihak bina rohani yang memahami secara umum tentang 

kegiatan bimbingan rohani di rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

2.  Petugas bina rohani khusus menangani pasien pra operasi di rumahsakit 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti, maka peneliti 

melakukan beberapa teknik sebagai berikut :57 

 

 

                                                           
     56 Nawari Ismail, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Samudura Biru, 2015), hlm. 88-89. 
      57Ibid. hal. 90-95 
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1. Pengamatan 

Dalam penelitian kualitatif adapun memeperoleh data menggunakan 

pengamatan, beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ruang atau tempat, 

subjek penelitian, kegiatan dan peristiwa, benda dan alat, waktu, motif dan 

tujuan. Dalam melakukan penelitian, peneliti langsung mendatangi Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta guna memperoleh data mengenai 

pelayanan bimbingan rohani Islam dalam menangani pasien pra operasi di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan melihat langsung 

pelaksanaan bimbingan rohani Islam yang dilakukan oleh petugas bina rohani 

Islam kepada pasien pra operasi dan keluarga pasien di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses komunikasi dan interaksi antara peneliti 

dengan subyek penelitian. Dalam uraian wawancara peneliti harus 

mengunakan: 

a. Jenis wawancara 

Jenis wawancara ini digunakan dalam penleitian kualitatif yaitu 

wawancara mendalam (in-dept-interview). Wawancara mendalam adalah 

jenis wawancara yang memberikan peluang bagi informan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan pokok secara terperinci, dan peneliti perlu 

menanyakan lebih terperinci lagi terhadap setiap jawaban atau pernyataan 

informan. 
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b. Data yang akan diungkap 

Setelah menentukan jenis wawancara selanjutnya dijelaskan tentang 

data yang akan diungkap dari wawancara. Hal tersebut harus mengacu pada 

rumusan masalah atau tujuan penelitian, dari beberapa tujuan penelitian 

memfokuskan yang akan diungkap melalui wawancara mendalam. 

c. Siapa yang akan diwawancara/informan  

Peneliti harus mengemukakan secara terperinci siapa yang akan 

menjadi informan. Dalam sebuah penelitian informan peneliti bisa terdiri 

dari satu orang atau lebih, satu kelompok atau lebih. Agar proses wawancara 

berjalan dengan sukses, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan 

peneliti. Aspek-aspek tersebut meliputi, pewawancara, informan, pedoman 

wawancara. 

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang akan di gunakan ialah 

wawancara mendalam di lakukan guna mendapatkan data yang valid 

mengenai pelaksanaan dan pelayanan bimbingan rohani Islam pada pasien 

yang meliputi: subyek, obyek, materi, metode, waktu pelaksanaan dan hasil. 

wawancara mendalam ini juga di lakukan agar peneliti mendapatkakn 

informasi dari informan secara terperinci berdasarkan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Adapun wawancara mendalam akan dilakukan dengan 

petugas bina rohani Islam khusus menangani pasien pra operasi. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan menelusuri atau melacak data dari 

dokumen atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah yang terkait dengan judul 
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penelitian. Peneliti akan mengemukakan bentuk dari dokumen yang akan di 

dapat untuk memperoleh data. Dokumen dapat dibagai menjadi dua, yaitu 

dokumen resmi dan dokumen tidak resmi. Dokumen resmi adalah dokumen 

dari lembaga atau instansi tertentu. Sedangkan dokumentasi tidak resmi 

adalah dokumentasi yang tidak diterbitkan oleh lembaga atau instansi.  

Metode dokumentasi ini peneliti memperoleh data mengenai 

gambaran umum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta serta 

komponen-komponen di dalamnya, meliputi: profil, sejarah, perkembangan, 

visi, misi, motto, tujuan, fasilitas, jadwal praktek dan struktur organisasi 

Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta dan dari website resmi Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Selain memperoleh data Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta peneliti juga memperoleh data 

mengenai profil bimbingan rohani Islam seperti, sejarah bimbingan rohani 

Islam, falsafah bimbingan rohani Islam, motto bimbingan rohani Islam, 

tujuan bimbingan rohani Islam dan jadwal kegiatan bimbingan rohani Islam. 

E. Kredibilitas 

Dalam penelitian metodologi kualitatif, kredibilitas merupakan data dan 

informasi yang dikumpulkan terkait dengan konsistensi dalam jawaban-

jawaban informan atas pertanyaan yang diajukan peneliti harus mengandung 

nilai kebenaran atau valid dan dapat dipercaya oleh pembaca yang kritis. 

Dalam kredibilitas ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan beberapa 
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tahap, yaitu melakukan pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 

Adapun teknik pengujian kredibilitas meliputi beberapa kegiatan, yaitu:58 

1. Pengoptimalan waktu penelitian 

Pengoptimalan waktu penelitian ini berguna dalam meminimalkan 

jarak antara peneliti dan informan, bahwa untuk wawancara mendalam 

dalam mendapatakan jawaban atas informan tidak harus berlama-lama 

dalam segi waktu, namun memanfaatkan waktu yang relatif singkat peneliti 

mampu meminimalkan waktu dengan subyek dan peneliti. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah memverifikasi, mengubah, memperluas informasi 

dari subyek satu ke subyek lain sampai jenuh. Adapun empat cara dalam 

melakukan wawancara mendalam: 

a. Menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh data. 

b. Melakukan panggilan lebih jauh dari seseorang atau beberapa informan 

dalam aspek yang sama dan yang terkait. 

c. Pengecekan oleh informan, baik saat penelitian maupun pasca penelitian. 

3. Pengecekan oleh sejawat atau orang yang ahli dalam bidang atau fokus yang 

sedang diteliti. 

4. Ketepatan dalam operasionalisasi konsep peneliti telah menidentifikasi dan 

menggunakan konsep penelitiannya dan menentukan indikatornya. 

 

 

                                                           
     58Nawari Ismail, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Samudura Biru, 2015), hlm. 100-101 
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5. Pembuktian 

Pembuktian merupakan cara yang yang ditempuh oleh peneliti untuk 

memberikan bukti terhadap data yang diperoleh. Hal ini berguna untuk 

memberikan dukungan data dan membantu keterbatasan daya ingat, lihat dan 

dengar peneliti. Maka demikian digunakan sebagai instrumen bantu seperti 

catatan lapangan (fieldnotes). 

F. Analisis Data 

Peneliti melakukan penelitian dengan fokus tentang “bimbingan rohani 

Islam pasien pra operasi”. Analisis dalam penelitian kualitatif akan dilakukan 

dalam dua tahap yakni, analisis ketika lapangan dan  analisis pasca lapangan.59 

Analisis ketika dilapangan berupa induksi. Data yang ditulis dalam 

catatan refleksi dianalisis guna menemukan kesimpulan sementara. Dari hasil 

analisis ini hipotesis baru dikembangkan dan kemudian dilakukan penelitian 

lagi untuk memperoleh jawaban dan seterusnya. Analisis pasca lapangan dapat 

dilakukan dengan beberapa langkah: 

1. Memeriksa keabsahan data. Pertanyaan pokok yang harus diajukan apakah 

sudah absah atau kredibel. 

2. Menelaah seluruh data yang ada atau data yang diperoleh dari penelitian. 

3. Konsep lokal, mereduksi pemilahan dan pemilihan antara data relevan dan 

yang tidak. 

4. Menafsirkan dan menyimpulkan, peneliti dapat menggunakan perspektif 

sudut pandang keilmuan tertentu.  

                                                           
     59 Nawari Ismail, Metodologi Penelitian untuk Studi Islam,(Yogyakarta : Penerbit Samudra 

Biru, 2015), hlm. 97-99 


