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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Penelitan kualitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat purpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan dengn triangulasi (gabungan), analis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari 

pada generalisasi (Sugiyono, 2015:15) . Dalam penelitian kualitatif, 

pemilihan subjek secara acak (random) akan dihindari, mereka yang 

dipilih merupakan orang-orang kunci (key person) dan sumber data atas 

fenomena yang diteliti. Karena adanya asumsi bahwa subjek adalah orang 

yang paling tahu tentang dirinya dan tema penelitian yang sedang diteliti, 

tentu saja akan dialami keterbatasan jumlah subjek penelitian sehingga 

asumsi dipilihnya subjek bukan lagi pada jumlah yang banyak dan acak, 

tetepi lebih pada informasi yang dimilikinya. Penelitian kualitatif yang 

berakar dari “paradigma intrepretatif” pada awalnya muncul dari 

ketidakpuasan atau reaksi terhadap “paradigma positivist” yang menjadi 

akar penelitian kuantitatif.  

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang 

berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data 
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dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. 

Dalam penelitian kulaitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah 

data terkumpul, atau analisis data yang tidak mutlak dilakukan setelah 

pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan, 

peneliti dapat mengolah data dan melakukan analisis data secara 

bersamaan. Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berfikir 

induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. 

Walaupun bersifat fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap 

dan prosedur penelitianyang sudah ditetapkan.  

Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interprestasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari mengenai 

masalah-masalah yang ada di masyarakat dan situasi-situasi tertentu yang 

terjadi. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat menganai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomerna yang diselidiki 

(Nazir, 2014). 

Dalam hal ini peneliti mengambil fokus penelitian kualitatif 

dengan jenis deskriptif. Karena peneliti ingin mempeoleh data secara 

intensif terkait implementasi program Kota Layak Anak dalam Pemenuhan 

Hak Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagai subjek. 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan 

Kedungkandang, Kota Malang. Kota Malang sudah menjadi salah satu 

kota layak anak dengan tingkatan Madya ditahun 2015. Tidak hanya 
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dalam tingkatan pelayanan publik yang akan digagas oleh pemerintah 

Kota Malang dalam menerapkan Malang Kota Layak Anak seperti taman 

kota, transportasi sekolah dan bis Macyto, melainkan yang menjadi 

sasaran adalah kelurahan ramah anak. Dari 5 kecamatan di Kota Malang 

terdapat 57 kelurahan yang menjadi sasaran pemerintah Kota Malang 

dalam mewujudkan kelurahan ramah anak.  

Pada dasarnya, dari 57 kelurahan yang ada, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang sudah memberikan suatu 

sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait kelurahan ramah anak. Akan 

tetapi,  pihak kelurahan masih belum menyadari bahwa program tersebut 

sudah dilakukan. Kelurahan yang sudah menjalankan program Kota Layak 

Anak adalah kelurahan Tasikmadu kecamatan Lowokwaru, kelurahan 

Tanjungrejo Kecamatan Sukun, kelurahan Bunul dan  kelurahan Buring, 

kelurahan Bumiayu, kelurahan Kedungkandang kecamatan 

Kedungkandang.  Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui 

gambaran implementasi program Kota Layak anak dalam Pemenuhan Hak 

Keluarga  dan Pengasuhan Alternatif yang ada di Kota Malang khususnya 

di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, karena dikelurahan 

tersebut sudah menjalankan program Kota Layak Anak dan juga sudah 

mempunyai kegiatan forum anak yang sudah berjalan mulai tahun 2015. 

C. Subjek Penelitian  

Peneliti akan menggunakan teknik purposive untuk menentukan 

subjek penelitian, teknik ini cocok dengan penelitian yang diteliti yaitu 
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penentuan subjek berdasarkan orang-orang yang mengetahui tentang 

informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun  kriteria subjek sebagai 

berikut : 

1. Pemerintahan Kelurahan Bumiayu  

a. Pemerintah yang memahami tentang Kota Layak Anak 

b. Memiliki jabatan atau tanggung jawab dalam menjalankan Kota 

Layak Anak di kelurahan Bumiayu 

c. Terlibat dalam menjalankan program Kota Layak Anak di 

kelurahan Bumiayu 

2. Masyarakat kelurahan Bumiayu 

a. Masyarakat aktif dalam menjalankan program Kota Layak Anak di 

kelurahan Bumiayu 

b. Masyarakat yang aktif dalam kegiatan Kota Layak Anak di 

kelurahan Bumiayu 

c. Masyarakat yang berperan dalam penerapan Kota Layak Anak di 

kelurahan Bumiayu 

d. Bersedia dan mau menjadi informan bagi peneliti. 

3. Pemerintahan Kota Malang 

a. Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 

Kota Malang 

b. Terlibat dalam penerapan program Kota Layak Anak di Kota 

Malang 
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Berdasarkan kriteria diatas, maka subjek penelitian diantaranya 

sebagai berikut : Kepala Kelurahan Bumiayu, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang, dan masyarakat yang aktif 

dalam kegiatan Kota Layak Anak di kelurahan Bumiayu. 

D. Jenis Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sekunder sebagai berikut : 

1. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dan dikumpulkan oleh peneliti dari subjek peneliti 

melalui observasi dan wawancara. Sumber data primer adalah suatu 

objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut 

“first-hand information” (Silalahi, 2012). 

2. Sumber data sekunder, data dikumpulkan oleh peneliti dari bahan 

kepustakaan sebagai penunjang dari data pertama. Data jenis ini bukan 

dari sumber asli, tetapi diperoleh dari pihak-pihak lain ataupun dari 

dokumentasi. Adapun sebagai data sekunder, penulis mengambil dari 

buku, pengumpulan dokumentasi, jurnal, artikel, panduan observasi 

serta mengadakan wawancara langsung. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang diterpakan. 
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Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu, pengumpulan data 

haruslah menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. 

Dalam memperoleh data yang empiris, maka peneliti melakukan 

pengumpulan sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang utama pada 

sebuah penelitian. Dengan cara pengamatan atau observasi, data yang 

langsung mengenai perilaku dari objek dapat sicatat segera, dan tidak 

menggantungkan data dari ingatan seseorang (Nazir, 2014). Menurut 

Soehartono, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk 

melakukan pengukuran (Soehartono, 2002). Observasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini merupakan pengamatan langsung terhadap 

impementasi program Kota Layak Anak di kelurahan Bumiayu. 

2. Wawancara  

Selain dari pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi, 

maka dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara wawancara. Wawancara (interview) dapat diartikan 

sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) 

dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka 

(face to face). Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti harus melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak terkait yang menjadi informan. 

Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah pihak yang 
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berkaitan atau berkecimpung dalam pelaksanaan program Kota Layak 

Anak di Kota Malang dan pada khususnya di kelurahan Bumiayu. 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan kumpulan 

data baku yang diperoleh dari lembaga yang ada. Data dapat berupa 

foto-foto, dokumen-dokumen resmi, dan laporan-laporan lembaga. 

F. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data adalah proses pengumpulan data secara 

sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) analisis data 

dilakukan secara interakftif melalui proses data (reduction) tahap reduksi, 

penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan (verification). 

1. Reduksi Data 

Berarti merangkum, memeilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema polanya. Pada tahap ini peneliti akan 

melakukan observasi lebih mendalam sihingga mendapatkan data lebih 

spesifik dan mengarah pada inti permasalahan sehingga mampu 

menggambarkan objek yang akan diteliti. 

2. Display Data 

Berarti, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, 

phie chart, pictogram dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka 

akan mempermudah untuk memahami apa yang telah terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. 
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3. Pengambaran Kesimpulan 

Menyimpulkan atas apa yang telah disajikan, pengambilan kesimpulan 

dengan menghubungkan dari tema tersebut sehingga mempermudah 

untuk menarik kesimpulan. 

G. Teknik Keabsahan  

Teknik keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Keabsahan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data uji validasi 

intenal (credibility), teknik ini dilakukan untuk memenuhi nilai kebenaran 

dari data dan informasi yang dikumpulkan. Menurut Sugiyono (2014) 

untuk hasil penelitian yang kredibel maka dapat menggunakan teknik, 

anatara lain sebagai berikut :   

1. Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data dari 

berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. 

2. Menggunakan bahan referensi, adanya pendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini 

dapat menggunakan foto hasil observasi sebagai bahan referensi. 

3. Menggunakan membercheck, proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh. 

 

 


