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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 

kondisi PWB lansia sebelum dan setelah mengikuti program PMK, serta 

bagaimana perubahan PWB pada lansia yang mengikuti program PMK, maka 

pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara penelitian kuantitatif dengan 

penelitian kualitatif (combined qualitative and quantitative designs). Karena 

tujuannya adalah eksplanasi atau penjelasan, maka strategi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah strategi eksplanatoris sekuensial, yang mendahulukan 

pengumpulan dan analisis data kuantitatif yang kemudian diikuti oleh 

pengumpulan dan analisis data kualitatif (Putra & Hendarman, 2013).  

Rancangan metode campuran merupakan prosedur penelitian yang dalam 

pengumpulan dan analisis datanya dilakukan dengan mengkombinasikan, 

memadukan, menggabungkan, mengintegrasikan, atau mencampurkan antara 

metode kuantitatif maupun metode kualititatif, dengan tujuan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik atas masalah dan pertanyaan penelitian yang 

diajukan, daripada menggunakan metode tunggal (Creswell, 2007). 

Mixed methods atau metode campur sari akan memberikan hasil yang lebih 

baik karena memiliki kekayaan data. Karena dapat memadukan atau 

mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif. Dengan demikian tetap terjadi 

pembeda antara data kuantitatif dan kualitatif, namun kini keduanya tidak 

dipisahkan. Tetapi justru dipadukan untuk saling memperkuat, menjelaskan, dan 

memperdalam hasil penelitian (Putra & Hendarman, 2013). 

Sebuah penelitian dapat dikatakan penelitian campur sari (mixed methods) 

jika mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Juga 

bisa disebut penelitian campur sari bila memmadukan teknik dan rancangan kedua 

penelitian itu dalam satu penelitian. Begitupun jikka dalam satu penelitian 

dikombinasikan kedua pendekatan penelitian itu (Putra & Hendarman, 2013).
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Sejumlah kekuatan atau kelebihan metode campur sari dicatat oleh Axinn & Perce 

(2006: 19, 331-340) yang menjelaskan bahwa, metode campur sari merupakan 

upaya sistematis yang memungkinkan memanfaatkan sumber informasi yang 

sangat beragam dari pendekatan yang beragam. Tentu saja cara ini memberi 

perspektif yang kaya tentang realitas sosial. Mereka juga menegaskan metode 

campur sari memugkinkan atau memberikan kesempatan untuk pemahaman yang 

mendalam dan rinci karena memungkinkan menggunakan “natural” experiments 

dengan populasi yang khusus dan penggunaan statisik untuk mencari hubungan 

kausal. Ini merupakan pendekatan alternatif untuk memahami realitas sosial 

dengan cara yang lebih komprehensif-holistik. Selanjutnya mereka menulis, 

metode campur sari menciptakan keseimbangan, karena dapat mencegah 

kelemahan tiap metode dengan mengeksplorasi kelebihan kedua metode. Dengan 

demikian kecenderungan kuantifikasi yang bersifat permukaan dalam penelitian 

kuantitatif, diimbangi dengan kedalaman penelitian kualitatif. Sementara itu 

fleksibilitas penelitian kualitatif diimbangi oleh keketatan atau keakuratan 

penelitian kuantitatif (Putra & Hendarman, 2013). 

Alasan utama digunakannya metode campuran dalam penelitian ini 

mengingat bahwa masalah dan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini 

akan menghasilkan dua jenis data sekaligus. Data kuantitatif akan diperoleh dari 

hasil pengisian kuisioner psychological well being pada lansia sebelum dan 

sesudah mengikuti program pesantren, yang dilakukan melalui metode 

eksperimen kuasi dengan desain kelompok tunggal pre-post test, kemudian 

dilanjutkan dengan wawancara secara mendalam mengenai karakteristik lansia 

yang mengalami perubahan psychological well being. 

Metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan desain eksperimen. 

Eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi 

yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu 

yang diamati. Manipulasi yang dilakukan dapat berupa situasi atau tindakan 

tertentu yang diberikan kepada individu atau kelompok, dan setelah itu dilihat 

pengaruhnya. Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui efek yang ditimbulkan 

dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Pemberian 



 

 

perlakuan inilah yang menjadi kekhasan suatu eksperimen dibandingkan dengan 

penelitian yang lain. Sesuai dengan tujuannya untuk mengetahui efek suatu 

perlakuan, maka penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang bersifat 

prediktif, yaitu meramalkan akibat dari suatu manipulasi terhadap variabel 

terikatnya. Dengan pemberian suatu perlakuan, kita dapat meramalkan akibat apa 

yang terjadi pada variabel terikatnya (Latipun, 2010). Pada penelitian ini akan 

meramalkan apakah program Pesantren Masa Keemasan yang diikuti oleh para 

lansia akan meningkatkan psychological well being mereka.  

Eksperimental adalah observasi di bawah kondisi buatan (artifical 

condition). Penelitian eksperimental terbagi menjadi dua, yakni eksperimental 

sungguhan (true experimental research) dan semu (quasi experimental research). 

Eksperimental sungguhan adalah penelitian bermaksud mencari kemungkinan 

sebab akibat dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok percobaan 

dan membandingkannya dengan kelompok pembanding. Sedangkan penelitian 

eksperimental semu adalah penelitian mencari hubungan sebab akibat kehidupan 

nyata, dimana pengendalian perubahan sulit atau tidak mungkin dilakukan, 

pengelompokkan secara acak mengalami kesulitan, dan sebagainya. Variabel-

variabel yang sering diteliti adalah tentang kepribadian, kematangan, perilaku, dan 

sebagainya (Masyuri & Zainudin,  2008: 37). 

Tabel 3.1 Perbedaan Metode Eksperimen Sungguhan dan Semu 

Metode Eksperimen Sungguhan Metode Eksperimen Semu 

Menyelidiki kemungkinan 

hubungan sebab akibat dengan 

desain dimana secara nyata ada 

kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol, dan membandingkan hasil 

perlakuan dengan kontrol secara 

ketat. Validitas internal dan 

eksternal cukup utuh. 

 

Penelitian yang mendekati percobaan 

sungguhan dimana tidak mungkin 

mengadakan kontrol/memanipulasi 

semua variabel yang relevan. Harus 

ada kompromi dalam menentukan 

validitas internal dan eksternal sesuai 

dengan batas-batas yang ada. 

 

(Nazir, 1999, dalam Masyuri&Zainudin.  2008: 38) 



 

 

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh banyak ahli dapat 

dikemukakan bahwa eksperimen merupakan penelitian yang dikembangkan untuk 

mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat, yang dilakukan 

dengan memberikan perlakuan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk 

kemudian dipelajari/diobservasi efek perlakuan tersebut dengan mengendalikan 

variabel yang tidak dikehendaki (Latipun, 2010:9). 

Pada penelitian ini, desain eksperimen yang paling tepat digunakan adalah 

desain eksperimen kuasi, karena penelitian ini mengambil semua populasi sebagai 

subjek penelitian. Desain eksperimen kuasi disebut pula eksperimen semu 

merupakan desain eksperimen tanpa melakukan randominasi terhadap subjek 

penelitian (Latipun, 2010:70). Penelitian eksperimen kuasi bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan-hubungan, mengklarifikasi penyebab terjadinya suatu 

peristiwa, atau keduanya (Danim, 2003). 

Jenis penelitian eksperimen kuasi yang tepat untuk penelitian ini adalah 

pretest posttes one group design, yaitu untuk mengetahui kondisi PWB sebelum 

dan setelah program PMK berlangsung tanpa dibandingkan dengan kelompok 

kontrol. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah variabel psychological 

well being (kesejahteraan psikologis). 

(a)     Definisi Konseptual  

PWB adalah evaluasi individu terhadap kemampuannya untuk mengenali 

potensi unik dari dirinya dan mengoptimalkan potensi tersebut dalam berbagai 

aspek kehidupannya, terutama untuk mengahadapi berbagai tantangan dan 

perubahan dalam hidup (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1996; Ryff & Singer, 2006). 

(b)     Definisi Operasional  

PWB adalah evaluasi individu terhadap kemampuannya untuk mengenali 

dan mengoptimalkan potensi dirinya yang termanifestasi pada dimensi: 

a. Penerimaan diri (self acceptance), yaitu evaluasi terhadap kemampuan    

individu untuk membentuk sikap yang positif dan merasa nyaman dengan 

dirinya sendiri. 



 

 

b. Kepemilikan hubungan yang positif dengan orang lain (postive relations 

with others), yaitu evaluasi terhadap kemampuan individu untuk 

membangun dan menjaga relasi yang hangat dan saling mempercayai 

dengan orang lain. 

c. Kemandirian (autonomy), yaitu evaluasi terhadap kemampuan individu 

untuk menunjukkan determinasi diri dan otoritas personal, terlepas dari 

tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan aturan tertentu. 

d. Penguasaan terhadap lingkungan (environmental mastery), yaitu evaluasi 

terhadap kemampuan individu untuk berpartisipasi dan berperan dalam 

mengelola atau mengatur lingkungan di sekitarnya. 

e. Perkembangan pribadi (personal growth), yaitu evaluasi terhadap 

kemampuan individu untuk mengenali dan mengembangkan kapasitas, 

potensi, dan keterampilan dirinya. 

f. Kepemilikan tujuan dalam hidup (purpose in life), yaitu evaluasi terhadap 

kemampuan individu untuk mengenali maksud dan tujuan hidup sehingga 

memandang hidupnya sebagai sesuatu yang bermakna. 

3.3 Subyek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah populasi yang mengikuti program 

pesantren, dan beberapa sampel yang dipilih untuk wawancara. Penelitian ini 

melibatkan suatu populasi yang jumlahnya tidak terlalu banyak yaitu berjumlah 

25 orang, sehingga seluruh populasi diteliti. Hasil penelitian ini pasti akan lebih 

berbobot bila dibandingkan dengan penelitian yang hanya mengambil sebagian 

saja dari populasi yang jumlahnya sedikit (Sandjaja, Heriyanto, 2006: 108) 

Subjek penelitian adalah peserta yang sedang mengikuti program  Pesantren 

Keemasan selama 40 hari. Karakteristik subjek yang mengikuti program pesantren 

adalah lansia yang berusia diatas 50 tahun, paham komunikasi dua arah. 

Sedangkan yang akan menjadi informan adalah keluarga subjek, pembimbing 

program dan penyelenggara program pesantren. 

 

 

 



 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pesantren Daarut Tauhiid Bandung. 

Alasan Daarut Tauhiid karena tersedianya program pesantren khusus lansia yang 

memenuhi persyaratan penelitian ini yaitu kegiatan keagamaan yang diberikan 

kepada lansia. Kegiatan keagamaan dalam program pesantren ini diharapkan 

dapat meningkatkan PWB pada lansia. Kegiatan penelitian seperti wawancara dan 

observasi dilakukan di asrama peserta program PMK. 

3.5 Setting Penelitian 

Penelitian ini akan dimulai tepat ketika program Pesantren Masa Keemasan 

dimulai pada tanggal 26 Agustus 2013 sampai 4 Oktober 2013. Lansia yang 

mengikuti program pesantren ini akan mengikuti rangkaian program yang 

dilaksanakan di asrama pesantren selama 40 hari. Setiap hari senin hingga jum’at 

peserta program akan mengikuti kegiatan belajar di kelas yang dipandu oleh 

seorang ustadz atau ustadzah untuk mendapatkan materi yang disesuaikan dengan 

kondisi lansia. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore dan ditambah 

dengan kegiatan tambahan untuk pembiasaan ibadah, seperti shalat tahajud, puasa, 

shalat fardhu berjama’ah di mesjid. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini terdiri dari data kuantitatif 

dan data kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan pada fase pertama, 

sedangkan data kualitatif dilakukan pada fase kedua.  

3.6.1 Pengumpulan Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dikumpulkan untuk mengetahui gambaran kondisi PWB 

lansia sebelum dan setelah mengikuti program PMK. Data awal yang 

dikumpulkan adalah kuisioner mengenai kondisi PWB  lansia sebelum mengikuti 

program, kemudian kuisioner dibagikan kembali setelah program berakhir. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah ada perubahan PWB sebelum dengan 

sesudah berlangsungya program. Sehingga teknik yang paling tepat untuk 

digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-postest one group design. 

 

 



 

 

3.6.2 Pengumpulan Data Kualitatif 

Data kualitatif dikumpulkan untuk mengetahui sejauh mana perubahan 

PWB yang terjadi pada lansia setelah mereka mengikuti program PMK. 

Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara kepada beberapa subjek yang 

mengalami perubahan PWB setelah mengikuti program pesantren. 

Karakteristik yang khas dari penelitian kualitatif adalah kedudukan peneliti 

sebagai alat dan metode penelitian yang digunakan. Artinya instrumen dalam 

penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data ini adalah wawancara.  

Wawancara dalam penelitian ini bersifat terbuka dan tidak terbatas dalam 

bentuk dialog semi terstruktur pada beberapa lansia. Data yang ingin diperoleh 

dari wawancara adalah untuk mengetahui gambaran kondisi PWB lansia dari 

pandangan lansia sendiri, dan bagaimana pengaruh program PMK bagi lansia. 

Dalam pelaksanaan wawancara penulis menggunakan alat bantu berupa pedoman 

wawancara tak berstruktur. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi 

garis-garis besar serta dimensi-dimensi PWB. Penulis juga menggunakan perekam 

suara sebagai alat bantu dalam melakukan wawancara.  

Secara umum, wawancara dilakukan untuk menggali lebih jauh 

permasalahan-permasalahan yang diajukan, sehingga diperoleh data yang luas, 

mendalam, dan komprehensif. Data hasil wawancara juga berfungsi untuk 

melengkapi data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kuantitatif. 

3.7    Pengembangan Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kondisi psychological well being 

pada lansia, digunakan Scale of Pschological Well Being yang dibuat oleh Ryff. 

Skala PWB yang penulis gunakan merupakan skala yang sudah diadaptasi dan 

divalidasi oleh peneliti sebelumnya. Peneliti menggunakan teknik kuisioner untuk 

mengumpulkan data primer. Kuisioner ini berfungsi sebagai alat pengumpul data 

dan alat ukur untuk mencapai tujuan penelitian. Tipe kuisioner yang digunakan 

adalah Self-Administered Questionnare, yaitu kuisioner yang diisi sendiri oleh 

subyek penelitian (Wardoyo,2010). Mengingat subyek penelitian ini adalah lansia 

yang identik dengan penurunan kemampuan fisik (membaca dan menulis), 



 

 

peneliti membantu membacakan kuisioner kepada subyek penelitian yang 

mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. 

Scale of Psychological well being yang digunakan sebagai kuisioner dalam 

penelitian ini mencakup keenam dimensi dalam PWB. Di dalam alat ukur tersebut 

terdapat 18 butir pernyataan yang terdiri dari 10 pernyataan positif (favourable) 

dan 8 pernyataan negatif (unfavourable), dengan pilihan jawaban dengan ujung 

kontinum yang saling bertolak belakang. Masing-masing pernyataan menyediakan 

5 alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, dan 

Sangat Tidak Setuju. 

3.7.1 Kisi-kisi Instrumen 

PWB diukur dalam kuisioner melalui 18 item yang mengukur 6 dimensi 

sebagai berikut: 

No Dimensi No Item 

1 Self Acceptance 

Sikapyang positif terhadap diri sendiri dan 

kehidupannya 

2,8, 10 

2 Positive relations with others 

Kemampuan menjalin relasi yang positif 

dengan orang lain 

3, 11, 13 

3 Autonomy 

Determinasi diri, kemandirian, dan 

regulasi perilaku dari diri sendiri 

9, 12, 18 

4 Environmental Mastery 

Partisipasi aktif dan kemampuan 

menguasai lingkungan 

1,4,6 

5 Purpose in life 

Memiliki tujuan, intensi, serta rasa 

keterarahan yang mengarahkan pada 

perasaan berharga dan terintegrasi dalam 

berbagai aspek kehidupannya 

5,14,16 

6 Personal Growth 

Realisasi kualitas diri untuk terus 

mengembangkan potensi diri 

7, 15, 17 

 

 

 

 

 



 

 

3.7.2 Sistem Penghitungan Skor  

Penghitungan hasil pengukuran kuisioner PWB dengan menjumlahkan 

setiap skor dari masing-masing pernyataan yang mewakili setiap dimensi sesuai 

dengan bobotnya. Dengan demikian didapatkan skor dimensi PWB dan skor total 

PWB.  

Pada penelitian ini, pemberian skor subyek dengan cara penyekoran 

langsung dengan skala Likert, yaitu jika pernyataan itemnya favorable maka 

skornya adalah Sangat Setuju (SS) : (4), Setuju (S) : (3) Ragu-ragu (R) : (2), 

Tidak Setuju (TS) : (1), dan Sangat Tidak Setuju (STS) : (0). Jika pernyataan 

itemnya unfavourable maka skornya adalah Sangat Setuju (SS) : (0), Setuju (S) : 

(1) Ragu-ragu (R) : (2), Tidak Setuju (TS) : (3), dan Sangat Tidak Setuju (STS) : 

(4) (Ihsan, 2009). 

3.7.3  Kategorisasi Skala  

Untuk mengelompokkan subyek pada skala tinggi, sedang, dan tinggi, maka 

dilakukan kategorisasi skala atau norma. Kategorisasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kategorisasi jenjang (ordinal). Tujuan kategorisasi ini adalah 

menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok yang posisinya berjenjang 

menurut suatu kontinum berdasarkan atribut yang diukur (Azwar, 2012). 

Kontinum jenjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 jenjang/level, 

yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Skala PWB menggunakan norma/kategorisasi 

yang diperoleh dari sampel atau populasi, rata-rata baku (µ) dan deviasi standar 

baku (σ) . 

Untuk pengukuran PWB, maka akan digunakan rumus tiga jenjang atau tiga 

level seperti berikut: 

 

 Tinggi     : X > µ + 1σ 

 Sedang   : µ - 1σ ≤ X ≤ µ + 1σ 
 Rendah  : X < µ - 1σ 

 

 (Ihsan, 2009) 

 



 

 

3.7.4 Reliabilitas dan Validitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur dapat disamakan dengan konsistensi dan stabilitas alat 

ukur (Freidenberg 1995, dalam Wardoyo 2010). Alat ukur yang memiliki nilai 

reliabilitas yang tinggi memberikan arti bahwa alat ukur tersebut mampu 

memberikan hasil yang relatif sama jika dilakukan pengukuran pada waktu yang 

berbeda (Wardoyo, 2010). 

Koefisien Alpha Cronbach dari alat ukur ini sebesar 0,826 yang berarti alat 

ukur ini dapat diandalkan berdasarkan kriteria Brown Thompson. 

Uji validitas adalah suatu ukuran apakah alat ukur tersebut benar-benar 

mengukur apa yang hendak diukur. Berikut ini adalah hasil uji validitas alat ukur 

perdimensi: 

Tabel 3.2 Hasi Uji Validitas Alat Ukur 

Dimensi Koefisien Korelasi Kriteria Guilford 

Self Acceptance 0,690 Korelasi Sedang 

Positive Relations with 

others 

0,702 Korelasi Tinggi 

Autonomy 0,773 Korelasi Tinggi 

Environmental Mastery 0,715 Korelasi Tinggi 

Personal Growth 0,864 Korelasi Tinggi 

Purpose in life 0,644 Korelasi Sedang 

(Wardoyo, 2010) 

3.8 Teknik Analisis 

Analisis adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2012). 

1) Analisis data kuantitatif  

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik. 

Untuk mendeskripsikan data digunakan teknik statistik berupa rata-rata hitung, 

simpangan baku, dan penyajian dalam grafik. Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah statistika non parametrik, karena penyebaran data tidak 



 

 

normal (tidak berdistribusi normal) dan sampel yang digunakan adalah sampel 

kecil, yaitu sebanyak 25 orang. Untuk mengetahui perubahan psychological well 

being sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) mengikuti program maka 

digunakan uji Mann Whitney/Wilcoxon sebagai uji t berpasangan pada sebaran 

data yang tidak normal. Uji Mann Whitney/Wilcoxon merupakan uji non-

parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua mean populasi yang 

berasal dari populasi yang sama. Uji Mann Whitney/Wilcoxon biasanya digunakan 

dalam berbagai bidang, terutama lebih dalam bidang Psikologi, yang digunakan 

untuk membandingkan sikap dan perilaku. 

2) Analisis data kualitatif 

Ada tiga model yang menjadi dasar analisis data kualitatif, salah satunya 

yaitu Model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan dengan mendasarkan 

diri pada penelitian lapangan. Teknik analisis data menurut model ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi atau catatan lapangan 

serta dokumentasi yang menggambarkan kegiatan pada program pesantren 

Pesantren Masa Keemasan. 

b) Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan jika ada data-data yang terkumpul tidak 

memberikan manfaat atau pegaruh yang signifikan terhadap penelitian. 

c) Display Data 

Setelah data terkumpul dan direduksi untuk mendapatkan data yang 

diinginkan, maka data akan disajikan untuk diperlihatkan dengan memaknai data 

tersebut. 

d) Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Kesimpulan berisi tentang pemaknaan data-data yang telah dikumpulkan. 

Peneliti akan menghubungan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan teori 

yang sudah disesuaikan dengan penelitian. 

 

3.9 Prosedur Penelitian 



 

 

Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut: (1) Menetapkan 

masalah penelitian, (2) Mengkaji teori dan temuan penelitian sebelumnya, (3) 

Merumuskan hipotesa, (4) Mengidentifikasi variabel penelitian, (5) Menyusun 

definisi operasional variabel penelitian 

(6) Menetapkan desain penelitian, (7) Menetapkan dan menyusun instrumen 

pengukur variabel, (8) Mengumpulkan data, (9) Menganalisa data, (10) Menulis 

laporan penelitian (Sandjaja, Heriyanto, 2006: 43). 

Namun, secara umum pelaksanaan penelitian dapat disimpulkan dalam 

empat tahap, yaitu (1) tahap sebelum  ke lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, 

(3) tahap analisis data, (4) tahap penulisan laporan (Moleong, 1991). Dalam 

penelitian ini tahap yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

1) Tahap sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus, 

penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat penelitian, mencakup 

observasi lapangan dan permohonan ijin kepada subjek yang diteliti, 

konsultasi fokus penelitian. 

Kegiatan Waktu 

Penentuan fokus dalam fenomena, 

mengumpulkan teori 

Februari-April 2013 

Observasi awal di lapangan Mei-Juli 2013 

 

2) Tahap pekerjaan lapangan, meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang 

berkaitan dengan kegiatan program pesantren PMK. Data tersebut diperoleh 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menyebarkan 

kuisioner berupa alat ukur PWB kepada lansia sebelum dan setelah 

program. Kemudian melakukan wawancara kepada beberapa orang subjek 

untuk mengetahui persepsi mereka mengenai perubahan PWB yang mereka 

alami.  

Kegiatan Waktu 

Mengadakan pretes Agustus 2013 

Mengadakan postes dan Oktober 2013 



 

 

wawancara 

 

3) Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui 

observasi, dokumentasi, dan wawancara yang mendalam dengan peserta 

yang mengikuti program pesantren tersebut serta melakukan analisis data 

pretes dan postes yang kemudian dilihat perubahannya. 

Kegiatan Waktu 

Penyekoran data pretes September 2013 

Penyekoran data postes Oktober 2013 

Analisis perubahan pada pretes 

dan postes 

Oktober 2013 

 

4) Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari 

semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. 

Setelah itu melakukan konsultasi penelitian dengan dosen pembimbing 

untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan penelitian 

ini. 

 


