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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

cara melakukan penelitian langsung ke lapangan wawancara atau observasi 

mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah
39

 

B. Definisi Operasional  

Pada penelitian ini memiliki operasional konsep yang mana menjelaskan 

suatu konsep dalam kegiatan atau suatu aktivitas agar dapat melakukan penelitian 

serta memperoleh data yang nantinya akan mendapatkan beberapa indikator. Pada 

operasional konsep yang ada pada penelitian ini antara lain yaitu :  

1. Konversi Agama  

a. Perubahan Agama dari Agama Khatolik ke Agama Islam 

b. Perubahan Agama dari Agama Kristen ke Agama Islam 

2. Usia Lanjut  

Seseorang baik laki-laki maupun perempuan dikatakan masuk dalam 

kategori usia lanjut yaitu ketika sudah berumur 60 tahun keatas.  

3. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma, Yogyakarta 
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C. Lokasi dan Subjek Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi 

Dharma beralamat di JL. Ponggalaan, UH VII/203, Giwangan, Kec. 

Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163 yaitu 

sebuah lembaga yayasan yang berada pada naungan Pemerintah Daerah Kota 

Yogyakarta tepatnya pada Dinas Sosial Kota Yogyakarta.  

2. Subjek Penelitian  

Subjek Penelitian adalah sumber data dalam sebuah penelitian baik orang, 

benda ataupun lembaga yang dapat memberikan sebuah informasi peneliti 

untuk riset yang dilakukan. Oleh karena itu, pada penelitian ini meliputi 

beberapa informan diantaranya :  

 

a. Informan kunci  

Informan kunci pada penelitian ini adalah penghuni Rumah 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma yang mengalami 

terjadinya konversi agama. Adapun dari jumlah 63 penghuni Rumah 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma, peneliti menentukan 

informan kunci yang dahulunya beragama Khatolik dan Kristen lalu 

masuk agama Islam. 

1. CS (63 tahun) memeluk agama Islam pada tanggal 3 Mei 2018. 

2. P (79 tahun) memeluk agama Islam pada tanggal 05 Desember 

2019. 
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b. Informan pangkal  

1. Pengurus Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi 

Dharma, sebagai orang yang memahami detail terkait 

perkembangan lansia di Panti Jompo Werdha Budhi 

Dharma. 

2. Pemateri keagamaan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia 

Budhi Dharma, seseorang yang bertugas untuk memberikan 

sebuah materi keagamaan baik agama muslim maupun non 

muslim. 

a. Bapak Jauzan sebagai pemateri Agama Islam. 

b. Bapak Amin sebagai pemandu pembelajaran iqra 

(tadarus). 

c. Ibu Erica sebagai pemateri Agama Kristen. 

3. Penghuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi 

Dharma yang memiliki kedekatan dengan para informan 

kunci. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan data salah satu bagian yang penting dalam setiap 

penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang akurat, 

terperinci, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalam teknik 

pengumpulan data harus digunakan dengan tepat, pada penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi : 
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1. Observasi  

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

melalui pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Observasi bisa dilakukan dengan cara partisipatif ataupun dengan 

nonpastisipatif. Dalam penelitian partisipatif peneliti ikut serta dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung dan peneliti sebagai peseta di 

kegiatan tersebut. Sedangkan nonpatisipatif peneliti tidak ikut serta 

dalam kegiatan, namun peneliti hanya melakukan pengamatan dalam 

kegiatan tersebut.  

Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi nonpartisipatif 

yaitu melakukan pengamatan kepada subjek, tingkah laku subjek, 

mengamati kegiatan yang sedang berlangsung, ketika wawancara, dan 

mengamati keadaan tempat tinggal subjek.  

2. Wawancara  

Pengumpulan data selanjutnya dengan melakukan wawancara yang 

banyak dilakukan pada penelitian kualitatif. Wawancara yang 

digunakan dengan pedoman wawancara yang rinci dengan wawancara 

akan sangat terbuka dengan pertanyaan dan jawaban yang ada.  

Penjelasan terkait wawancara teknik pengumpulan data yang 

digunakan dengan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan 

wawancara mendalam (indept interview). Hal ini, terkait dengan 

konversi agama, faktor konversi agama, dan proses terjadinya konversi 

agama dengan wawancara kepada informan kunci untuk menggali 

informasi terjadinya konversi agama yang dialami informan kunci. 
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3. Dokumentasi  

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk 

memperkuat dalam penelitian. Dokumentasi yang ada berupa Brosur 

Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma, data jumlah 

lanjut usia, catatan, rekaman wawancara, dan foto yang diperoleh dari 

subjek penelitian.  

E. Analisis Data  

Analisis data kualitatif upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
40

 Setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat 

disimpulkan untuk dapat menganalis dan menyajikan data dalam bentuk data 

deskriptif. Maka, adapun langkah untuk dapat menganalisis data yaitu : 

a. Pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data diperoleh data dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi sampai data yang akan diperoleh cukup.  

b. Reduksi data  

Pada tahap selanjutnya yaitu reduksi data guna untuk merangkum, 

memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal yang penting. Dari 

hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi 

tidak langsung bisa diperoleh karena masih dalam bentuk komplek. 

Oleh sebab itu, masih harus perlu dipilih yang masih relevan dengan 
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memilih data yang pokok. Dengan halnya memilih tentu akan 

membuat menjawab permasalahan tentang konversi agama di usia 

lanjut. 

c. Penyajian data  

Dengan adanya penyajian data maka hal yang berkaitan dengan 

informasi dapat perlu ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dalam hasil penyajian data disajikan secara bertahap dapat dimulai 

dengan menjelaskan gambaran umum Rumah Pelayanan Sosial Lanjut 

Usia Budhi Dharma, terjadinya konversi agama pada usia lanjut, faktor 

yang mempengaruhi, dan proses terjadinya konversi agama pada usia 

lanjut.  

d. Penarikan kesimpulan  

Setelah dilakukannya tahapan diatas maka selanjutnya melakukan 

tahap tarik kesimpulan untuk dapat memperoleh kesimpulan yang 

objektif sesuai dengan fakta. Sehingga nantinya ketika sudah menarik 

kesimpulan terkait jawaban yang sesuai, maka akan memperoleh 

kesimpulan mengenai konversi agama pada usia lanjut.  

 

 

 

  


