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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

memahami lebih dalam tentang loneliness (kesepian) pada lanjut usia 

yang tinggal di wisma lansia. 

Moleong (dalam Herdiansyah, 2011, hal 9) mengatakan 

bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu  

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Bogdan 

dan Taylor (Moleong, 2013, hal. 4) mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif 

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

yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan ke dalam kata-kata dan bahasa.  

Metode penelitian kualitatif diarahkan pada latar dan 

individu secara utuh dan menyeluruh. Penelitian kualitatif tidak 

mengisolasi subjek penelitian berdasarkan variabel atau hipotesis 

tertentu, melainkan memandangnya menjadi suatu bagian dari suatu 

keutuhan. 

Model pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 

mengunakan model pendekatan fenomenologis. Pendekatan 

fenomenologis dilakukan dengan tujuan untuk memahami arti suatu 
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peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada 

dalam situasi-situasi tertentu (Moleong, 2013, hal. 17). Pendekatan 

fenomenologi terfokus kepada pengalaman yang dialami oleh 

individu dan bagaimana individu memaknai pengalamannya tersebut. 

Pengalaman yang difokuskan dalam pendekatan fenomenologi 

adalah pengalaman pribadi yang dialami langsung oleh individu, 

sehingga subjek penelitian harus mengalami langsung fenomena atau 

kejadian yang terjadi (Herdiansyah, 2011, hal. 68). Pendekatan 

fenomenologi ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ini dicapai 

yaitu memahami gambaran yang lebih mendalam mengenai 

loneliness (kesepian) pada lanjut usia yang tinggal di wisma lansia 

dan bagaimana dinamika antar aspek yang ada. 

 

B. Tema yang diungkap 

1. Pengalaman loneliness (kesepian) pada lanjut usia yang tinggal di 

wisma lansia. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat terjadinya loneliness 

(kesepian) pada lanjut usia. 

3. Aspek-aspek dari emotional loneliness (kesepian emosional) dan 

social loneliness (kesepian sosial). 

4. Dampak loneliness (kesepian) pada lanjut usia yang tinggal di 

wisma lansia. 

5. Pemaknaan loneliness (kesepian) pada lanjut usia yang tinggal di 

wisma lansia. 

 



45 
 

C. Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan subjek penelitian 

yang tergolong dalam kategori lanjut usia. Karakteristik subjek 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berusia lebih dari 60 tahun 

2. Menjadi penghuni di wisma lansia. 

3. Masih mampu berkomunikasi dengan baik. 

4. Bertempat tinggal di Wisma Lansia Rela Bakti Semarang 

dengan alasan dititipkan oleh keluarga atau terpaksa (bukan 

pilihan sendiri) 

Pemilihan subjek dilakukan menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik yang 

berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang diperkirakan mempunyai 

sangkut paut erat dengan ciri-ciri dalam populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Narbuko & Achmadi, 2013, hal. 116). 

Untuk menentukan subjek penelitian, peneliti menanyakan kepada 

pihak Wisma Lansia Rela Bakti berapakah jumlah penghuni yang 

cocok dengan karakteristik subjek yang ditentukan oleh peneliti. 

Peneliti kemudian menentukan tiga orang lanjut usia yang akan 

menjadi narasumber atau subjek penelitian. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode utama 
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yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, sedangkan 

observasi dan dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung. 

1. Wawancara 

Menurut Moleong (2013, hal 186) wawancara merupakan 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

dan terwawancara, dengan maksud tertentu. Pewawancara 

adalah pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

adalah pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut.  Stewart dan Cash (dalam Herdiansyah, 2011, hal.118) 

mendefinisikan wawancara sebagai interaksi yang di 

dalamnnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung 

jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. 

Wawancara yang digunakan pada peneitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur dimana pertanyaan yang diberikan 

terbuka, tetapi masih dibatasi oleh tema dan alur yang sudah 

ditentukan. Pertanyaan dan jawaban dari wawancara semi 

terstruktur fleksibel, tetapi terkontrol sehingga cocok untuk 

memahami suatu fenomena (Herdiansyah, 2011, hal. 123). 

Panduan wawancara yang telah disusun masih memungkinkan 

adanya pengembangan pertanyaan seiring dengan berjalannya 

proses wawancara. 

Panduan wawancara pada penelitian ini meliputi: 

a. Identitas subjek 

b. Latar belakang subjek 

c. Alasan mengapa subjek tinggal di wisma lansia 
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d. Relasi subjek dengan keluarganya dan sesama 

penghuni wisma lansia 

e. Kegiatan sehari-hari subjek di wisma lansia 

f. Bagaimana subjek menyikapi keputusan untuk tinggal 

di wisma lansia 

g. Perasaan-perasaan dan loneliness (kesepian) yang 

dirasakan subjek selama tinggal di wisma lansia 

2. Observasi 

Observasi merupakan  kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk mengambil kesimpulan atau diagnosis 

(Herdiansyah, 2011, hal. 131). Observasi memungkinkan 

peneliti untuk menarik kesimpulan suatu makna dan sudut 

pandang responden, kejadian, peristiwa, atau proses yang 

diamati (Alwasilah, 2003, hal.155). Melalui proses observasi 

peneliti mampu mendapatkan pemahaman yang tidak 

terucapkan, dan mengungkap sudut pandang responden yang 

tidak terungkap melalui wawancara. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi non partisipan. Pada observasi non partisipan, 

peneliti hanya berperan sebagai pengamat tanpa sepenuhnya 

berperan sebagai pemeran serta. Peneliti hanya menjadi 

anggota pura-pura dan tidak melebur dalam arti sesungguhnya 

(Junker dalam Moleong, 2013, hal. 177). Peneliti mengikuti 

kegiatan subjek seakan-akan peneliti merupakan bagian dari 

kegiatan tersebut tetapi tidak terlibat secara langsung. Peneliti 
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melakukan pengamatan terhadap subjek pada situasi yang 

alamiah. 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui: 

a. Kesan umum subjek 

b. Interaksi sosial subjek dengan lingkungan di sekitarnya 

c. Kegiatan sehari-hari subjek 

d. Ekspresi emosional subjek pada saat wawancara 

e. Lingkungan tempat tinggal subjek 

 

E. Uji Keabsahan Data 

1. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

kepada hal tersebut secara rinci. Hal tersebut berarti bahwa 

peneliti hendaknya melakukan pengamatan dengannteliti dan 

terperinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 

menonjol (Moleong, 2013, hal. 330). 

2. Triangulasi  

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk 

keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut 

(Moleong, 2013, hal. 330). Dalam penelitian ini, peneliti akan 

melakukan triangulasi sumber, teori, dan metode. Triangulasi 



49 
 

sumber merupakan pengecekan derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda 

(Patton dalam Moleong, 2013, hal. 330). Triangulasi sumber 

pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data 

hasil wawancara dan observasi dan membandingkan jawaban 

subjek dengan pengamatan dari orang-orang disekitarnya. 

Triangulasi teori adalah pengecekan derajat kepercayaan dengan 

satu atau lebih teori sebagai penjelasan banding (Moleong, 2013, 

hal. 331). Peneliti akan menguji derajat kepercayaan penelitian 

dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori 

yang sesuai dan mendukung hasil penelitian. Triangulasi metode  

merupakan pengecekan derajat kepercayaan  penemuan hasil 

penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data (Patton 

dalam Moleong, 2013, hal. 331).  

3. Perpanjangan keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan dari peneliti akan 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan yang 

dikumpulkan. Perpanjangan keikutsertaan juga berguna untuk 

membantu peneliti untuk mendeteksi dan memperhitungkan 

distorsi yang mungkin mengotori data yang didapatkan. 

(Moleong, 2000, hal. 176) 

 

F. Metode Analisis Data  

Berbeda dengan penelitian kuantitatif, pada penelitian 

kualitatif tidak terdapat rumusan untuk mengolah atau menganalisis 
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data. Patton (dalam Moleong, 2013, hal.280) mendefinisikan analisis 

data sebagai proses mengtur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sementara itu, 

Miles dan Huberman (dalam Herdiansyah, 2011, hal. 164) 

menjelaskan bahwa teknik analisis data pada penelitian kualitatif 

terdiri atas empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

display data, dan penarikan kesimpulan dan/atau verifikasi. Pada 

penelitian kualitatif, data yang sudah didapatkan sebaiknya langsung 

dianalisis dan tidak dibiarkan menumpuk agar lebih memudahkan 

peneliti dalam mengolah data. 

Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengolah data mentah yang telah didapatkan dengan cara 

membuat verbatim wawancara dan hasil observasi. 

2. Menelaah verbatim wawancara dan observasi yang sudah 

didapatkan dan menandai kata-kata kunci atau gagasan 

yang ada. 

3. Membuat kategori-kategori yang diperlukan berdasarkan 

pedoman wawancara dan pedoman observasi. 

4. Melakukan koding  

5. Menghubungkan hasil analisis data dengan teori  yang 

digunakan. 

6. Menarik kesimpulan 

 

 


