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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup 

kesehariannya (Idrus, 2009:23). Dalam penelitian kualitatif, instrumen yang 

paling penting adalah peneliti itu sendiri, sehingga berpengaruh terhadap data 

serta hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif 

peneliti dianjurkan sedapat mungkin untuk berinteraksi secara langsung dengan 

informan, mengetahui secara dekat kehidupan yang akan diteliti serta mengikuti 

alur perkembangan kehidupan informan secara dekat. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi.Penelitian 

deskriptif merupakan gambaran atau melukiskan (deskripsi) sejumlah variable 

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan 

hubungan antar variable jalin menjalinnya antar variable atau sebagai upaya 

eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan social 

(karenanya sering pula disebut sebagai penelitian eksplorasi) (Sanapiah, 2001:18). 

Sedangkan menurut Whitney 1960 dalam Nazir (2014:43), metode deskripsi 

adalah pencaharian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku pada 

masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang 

berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, 

salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan memiliki Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam membantu menangani Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan. 

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Tanggulangin dilatar 

belakangi karena kecamatan tanggulangin merupakan salah satu kecamatan yang 

mengalami dampak terjadinya bencana lumpur lapindo, sehingga banyak 

permasalahan yang timbulsebagai konsekuensi dari bencana tersebut.Untuk itu, 

Kecamatan membutuhkan Tenaga Kesejahteraan Sosisal Kecamatan dalam 

membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Social.Hasil observasi menemukan 

masalah adanya gugatan yang dilakukan oleh warga LSM KLM Korban Lumpur 

terhadap pendampingan KUBE oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) Tanggulangin. Dan akhirnya Pendampingan KUBE dianggap gagal. 

C. Subjek dan Informan Penelitian 

Istilah subjek penelitian menunjukan pada orang atau individu atau kelompok 

yang dijadikan unit atau satuan yang diteliti Sanapiah (2001:109). Satuan tertentu 

yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian yang dipelajari disebut unit 

analisis, atau unit elementer, atau elemen penelitian.Folzt mengatakan “siapa atau 

apa yang dipelajari dinamakan unit of analysis”.Unit analisis merupakan unit atau 

elemen yang dianalisis atau dipelajari yang darinya ingin diketahui satu atau 

sejumlah hal.Subjek penelitian atau unit analisis yang paling umum dipelajari 

dalam penelitian social adalah individu, keluarga, kelompok, organisasi, struktur 

social formal dan structur social informal (Silalahi, 2009:250).  
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Untuk menentukan subjek dalam penelitian ini, maka digunakan teknik 

pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Menurut M. Burhan dalam 

Sugiyono (2007:21) menjelaskan bahwa Purposive Sampling adalah strategi 

penentuan informan dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi 

informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian 

tertentu.  

Subjek dari penelitian ini adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

yang ada di Kecamatan Tanggulangin. Alasan peneliti menentukan hanya di satu 

kecamatan agar penelitian ini dapat lebih focus dalam mengkaji tugas pokok dan 

fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Sedangkan dalam menentukan 

informan, peneliti tetapkan sebagai berikut: 

1. 1 orang Kepala Seksi beserta 5 staff dibagian Pemberdayaan Sosial dan 

Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 

2. 1 orang Kepala Seksi beserta 1 staff dibagian Kesejahteraan Sosial di 

Kecamatan Tanggulangin, 

3. 4 orang Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan 1 orang staff Pelayanan 

Umum  yang tersebar di 5 Kelurahan/Desa. Masing-masing desa 1 orang 

informan. 

Selain sebagai sumber pengumpulan data, dalam penelitian ini informan 

bertugas memberikan respon terhadap kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui angket atau 

kuesioner yang diberikan oleh peneliti.Informan sangat membantu peneliti dalam 

mendapatkan data yang relevan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh 

peneliti. Sehingga menghasilkan data yang valid.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan Antara metode 

mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah 

memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data (Nazir,2014:153).  

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Dalam proses 

tesebut akan digunakan satu atau beberapa metode. Jenis metode yang dipilih dan 

digunakan dalam pengumpulan data, tentu harus sesuai dengan sifat dan 

karakteristik penelitian yang dilakukan (Zuriah, 2009:171). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Teknik Observasi/Pengamatan, Teknik Angket/Kuesioner, Teknik Wawancara, 

dan Teknik Dokumentasi, sebagai berikut: 

1. Observasi/Pengamatan 

Menurut Nasution, dalam Sugiyono (2014:226) menyatakan bahwa, 

Observasi adalah dasar semua ilmu. Observasi atau pengamatan langsung 

adalah metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung, pengamatan terhadap objek yang diteliti atau pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena social yang terjadi 

dilokasi penelitian untuk mendapatkan data yang bersifat tindakan atau 

tingkah laku sehari-hari. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi secara terus 

terang.Artinya, dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menyatakan 

terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan 

penelitian.Sehingga aktivitas peneliti dapat diketahui sejak awal hingga 
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akhir.Seperti halnya kegiatan Sosialisasi serta Pendampingan Program Sosial 

Pemerintah oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Tangggulangin. 

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi ialah untuk mengetahui 

bagaimana eksistensi atau kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

terhadap tugas pokok dan fungsi pemberdayaan social di Kecamatan 

Tanggulangin.Peneliti menggunakan teknik observasi dengan melakukan 

pengamatan secara langsung, artinya peneliti ikut serta dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Tangggulangin. 

2. Angket/Kuesioner  

Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data 

menggunakan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang terdapat 

pilihanjawaban dan wajib dijawaboleh responden/informan dalam 

menentukan suatu persoalan (Sugiyono, 2014:142). Angket sendiri dapat 

dibuat dalam (1) bentuk tertutup, yaitu memberikan pertanyaan yang disertai 

oleh pilihan jawaban atau nilai dan responden wajib memilih, (2) bentuk 

terbuka, yaitu memberikan petanyaan disertai pilihan jawaban dan responden 

wajib memberikan jawabannya sendiri atau (3) bentuk kombinasi, 

menggunakan bentuk terbuka dan tertutup. Tujuan dari teknik 

angket/kuesioner ini agar pertanyaan yang diajukan dapat distandarkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau bentuk 

Kuesioner Kombinasi yaitu gabungam antara angket terbuka dan 

tertutup.Dalam angket ini informan dipersilakan memberikan tanda lingkar 
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pada jawaban yang dianggap sesuai dengan pertanyaan, setelah itu informan 

dipersilakan untuk memberikan alasan yang sesuai dengan jawaban yang 

telah dipilih.Adapun informan yang mengisi kuesioner yaitu; bagian 

Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinass Sosial Kabupaten Sidoarjo, 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanggulangin, dan Kepala 

Seksi Kesejahteraan Rakyat yang ada di Desa  

Alasan Peneliti menggunakan teknik angket/kuesioner ini ialah sebagai 

alat bagi informan untuk memberikan respon mengenai kinerja Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya serta memberikan jawaban terhadap bentuk eksistensi Tenaga 

Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Tanggulangin. 

3. Wawancara 

Menurut Musta’in Mashud dalam Bagong (2010:69) menyatakan bahwa 

Teknik Wawancara merupakan salah satucara pengumpulan data dalam suatu 

penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu 

elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (interview) dapat 

diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi 

(data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka 

(face to face) maupun melalui media elektronik seperti HP. 

Wawancara ini peneliti lakukan dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) Tangggulangin terhadap tugas dan fungsinya, dan mengenai 

pendapat Informan terkait keberadan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) Tangggulangin dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan 
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sosial di Desa. Teknik wawancara ini peneliti lakukan juga kepada Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangggulangin, terkait pelaksanaan 

tugas dan fungsi dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), profil 

dariTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sertaapakendala dan 

pendukung kinerja dariTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Tanggulangin 

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara ialah untuk mengetahui 

data mengenai eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap 

tugas pokok dan fungsi pemberdayaan sosial.Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dari pedoman wawancara yang 

bersifat terstruktur yang telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti, namun 

pertanyaan tersebut dapat berkembang seiring dengan jawaban yang 

diberikan oleh informan. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 

2014:240).Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.Teknik dokumentasi 

merupakan pelengkap pengumpulan data sebelumnya baik dari observasi 

maupun wawancara. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi berupa 

foto-foto kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Tangggulangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai data utama 

mendukung hasil peneiitian, dan laporan-laporan terkait kegiatan-kegiatan 
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yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Tangggulangin dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah, untuk 

mempermudah peneliti dalam menganalisi data yang valid, dengan adanya 

dokumentasi berupa foto dapat menggambarkan situasi saat kegiatan 

berlangsung.Untuk laporan kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) Tangggulangin digunakan sebagai acuan kinerja. 

E. Analisis Data 

Dalam suatu penelitian, sangat diperlukan analisis data yang berguna untuk 

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu bertolak dengan asumsi 

tentang realita atau fenomena social yang bersifat unik dan komplek.Dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman. 

Miles dan Huberman mengemukakanmodel interaktif melalui tiga tahap 

yaitu: (1) reduksi data (2) penyajian data (3) pengambilan keputusan/verifikasi. 

Bagan 3.1  

Model Interaktif menurut Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Idrus, 2009:148) 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data  

Penarikan Kesimpulan/ 

Verifikasi 

Penyajian Data 
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Dalam model interaktif hal pertama yang dilakukan dalam analisis data ialah 

pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

observasi, teknik angket/kuesioner, teknik wawancara dan teknik dokumentasi 

yang terlebih dahulu dilakukan oleh peneliti. Ini bertujuan untuk mendapatkan 

data yang valid sehingga mempermudah dalam menganalisis data. Setelah 

pengumpulan data selesai maka  tahap selanjutnya sebagai berikut:  

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus 

penelitian.Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahap reduksi 

(membuat ringkasan, menelusuri tema, dan menulis memo). Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan 

dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan  

Dalam penelitian ini, peneliti memilah jawaban-jawaban dari setiap 

informan dengan pertanyaan yang sama melalui wawancara maupun 

kuesioner. Pemilahan ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam 

menyamakan hasil data penelitian sehingga ditemukan jawaban yang relevan 

dengan focus dan masalah dalam penelitian.  

2. Penyajian Data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Melalui penyajian data, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah 



39 
 

mengambil tindakan atas pemahaman data. Penyajian data merupakan analisis 

dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis.Semuanya dirancang guna 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah diraih. 

Penyajian Data pada penelitian ini, diambil dari hasil observasi kegiatan 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangggulangin, hasil 

wawancara, hasil kuesioner dari Dinas Sosial, Kecamatan Tanggulangin, dan 

Desa, serta hasil dokumentasi kegiatan maupun laporan dari Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangggulangin. Dari hasil tersebut 

kemudian peniliti analisis terhadap masalah yang terjadi. 

3. Penarikan Kesumpulan atau Verifikasi  

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi data.Untuk itu diusahakan mencari arti benda-benda, pola, model, 

konfigurasi-konfigueasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 

proposisi.Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada 

reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 

Hasil yang diambil dari data-data tersebut kemudian peneliti ambll 

kesimpulan bahwa bentuk dari Eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) Tangggulangin adalah melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan pedoman Permensos No 24 Tahun 2013. Dan factor 

yang mempengaruhi Eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) Tangggulangin itu adalah kurangnya sarana fasilitas transportasi bagi 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tanggulangin dalam 
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membantu kelancaran kinerjanya dan tidak memiliki kewenangan dalam 

memutuskan  suatu  masalah. 

Sesuai dengan tinjauan maka digunakan analisis penelitian dengan metode 

deskriptif kualitatif yaitu analisa penelitian yang menggabarkan suatu perubahan 

keadaan. Penggunaan analisa ini sangat cocok, karena penelitian ini bukan 

hipotesis tetapi hanya bersifat melihat atau menggambarkan suatu keadaan saja 

yaitu, Bagaimana bentuk serta factor yang mempengaruhi eksistensi Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Bagaimana eksistensi Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan dalam tugas pokok dan fungsi pemberdayaan social di 

Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil 

penelitian.Lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap atau jumlah 

orang. Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan 

validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Menurut Sugiyono (2014:267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti”. 
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Dalam uji kredibilitas, peneliti melakukan beberapa teknik pengujian demi 

terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data 

yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula 

sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang 

benar.  

Menurut Sugiyono (2014:270) ada 6 cara untuk menguji keabsahan data pada 

penelitian kualitatif (Perpanjangan Pengamatan, Peningkatkan Ketekunan, 

Triangulasi, Analisis Kasus Negatif, Menggunakan Bahan Referensi, Mengadakan 

Member Check). Akan tetapi peneliti hanya menggunakan 4cara dalam membantu 

menguji kebenaran data dalam penelitian ini, yaitu;  

1. Perpanjangan Pengamatan 

Artinya peneliti harus kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan 

pengamatan kembali serta melaksanakan wawancara terhadap subyek 

maupun informan, untuk kegiatan wawancara ini selain bertemu langsung 

peneliti lakukan melalui media elektronik.Cara ini dilakukan demi 

mendapatkan data yang akurat sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga 

tidak muncul data yang salah atau tidak relevan dengan masalah yang diteliti  

2. Peningkatan Ketekunan 

Artinya peneliti harus lebih cermat dalam menguji kebenaran data yang 

diperoleh dengan mengamati hasil wawancara, kuesioner serta dukungan data 

melalui dokumentasi, sehingga data tersebut bisa berkesinambungan dengan 

masalah yang diteliti Dengan cara ini peneliti akan menemukan kepastian dan 

urutan peristiwa secara sistematis 
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3. Triangulasi  

Disini peneliti menggunakan cara Triangulasi Sumber dalam pengujian 

kredibilitas data, artinya pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Sumber data tersebut berupa wawancara yang peneliti lakukan bersama 

subyekdan informan, kuesioner yang diberikan kepada informan serta hasil 

observasi dan dokumentasi yang telah peneliti dapatkan terkait masalah yang 

diteliti. 

4. Menggunakan Bahan Referensi 

Artinya dengan adanya data pendukung untuk membuktikan data yang 

telah ditemukan oleh peneliti, seperti dokumentasi kegiatan, kuesioner respon 

informan serta rekaman wawancara peneliti dengan subyek maupun 

informan. Peneliti juga menggunakan Pedoman Permensos No 24 Tahun 

2013 sebagai acuan menganalisi kinerja  Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) Tangggulangin Data-data tersebut sangat diperlukan 

dalam mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

 


