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BAB III METOD E PEN ELITIAN

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini dipakai sebagai upaya, cara dan teknik secara 

sistematis yang dapat digunakan oleh peneliti agar memperoleh hasil yang benar. 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian ini, mka jenis penelitian dikategorikan 

dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara utuh 

mengenai fenomena yang telah ditetapkan sesuai dengan masalah dan fokus 

yang akan diteliti. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antarfenomena yang diselidiki1. 

Penelitian ini juga dimaksud untuk menggambarkan secara tepat objek 

yang akan diteliti atau fenomena yang akan dijelaskan secara detail. Agar 

peneliti dapat dipermudah oleh metode seperti ini. 

1 Nazir, Mohammad. 2014. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Lokasi ini dipilih karena beberapa 

alasang, berikut alasan peneliti memilih lokasi: 

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani adalah lembaga swasta yang 

baru di Kabupaten Malang yang fokus untuk melakukan pembinaan 

kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang 

Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) 

2. Di Malang Raya hanya ada 3 lembaga mitra yang menangani kasus anak 

yang berhadapan dengan hukum. Diantaranya yaitu Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam, Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Robbani dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insafh 

(Indonesia Save House) 

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani memiliki jangkauan 

wilayah di Malang Raya. 

Sehingga peneliti merasa menarik ketika permasalahan ini dapat diteliti 

secara ilmiah. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani merupakan salah 

satu Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial/Lembaga Mitra dalam 

menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kabupaten 

Malang. Melalui pengajuan rekomendasi bantuan program untuk PKSA-ABH 

kepada Dinas Sosial Kabupaten Malang dengan Nomor Surat 48/LKSA-

RobbaniA/llll2017 dan terakreditasi standar nasional pengasuhan anak Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor: LKS.008.2014 dengan predikat Akreditasi B 

dan pada 2017 LKSA Robbani kembali mendapatkan akreditasi melalui 
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sertifikat akreditasi dari Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor : 024.SA-

LKSA.2017 sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki akreditasi A 

untuk penyelenggara pelayanan sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan 

Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ialah benda, hal atau orang, tempat fenomena 

penelitian2. Teknik purposif yaitu metode penepatan sampel dengan memilih 

beberapa sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu yang dinilai 

sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi3.Adapun 

penelitian ini subyeknya berupa dua orang atau lebih yang dipilih sebagai 

narasumber karena dianggap menguasai bidang yang berhubungan dengan 

sasaran penelitian dan untuk dijalankan subyek penelitian. Hal ini berhubungan 

dengan beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian. 

Diantaranya : 

1. Narasumber memahami atas permasalahan ataupun program yang terkait 

dengan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani terhadap 

anak asuh yang berhadapan dengan hukum 

2. Memiliki pengalaman yang cukup lama/memiliki periode lama bekerja di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani 

3. Intensitas kedekatan dengan anak asuh yang lebih erat, sehingga lebih 

memahami situasi lingkungan yang ada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Robbani 

                                                           
2 Arikumto,Suharsimi. 2003. Prosedur Penelitian. Cet. Kelima. Jakarta: Rineka Cipta Hlm 130. 
3 Nursalam. 2003. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta : 

Salemba Medika 



81 
 

4. Memiliki keilmuan yang cukup mengenai penanganan anak yang berhadapan 

dengan hukum terhadap fungsi sosialnya 

5. Memiliki relasi-relasi dengan sistem sumber yang berkaitan dengan pelayanan 

untuk anak yang berhadapan dengan hukum 

Sehubungan dengan itu subyek yang akan dijadikan penelitian ini 

adalah: Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Robbani 

pembimbing/pengasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani dan 

para sub-sub Badan Pekerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 

Robbani. 

3.4 Sumber Data 

Sumber data adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain4. Artinya sumber data tersebut peneliti dapat 

berdialog, mengamati dan bertanya sesuai denga fokus kajian yang akan diteliti 

oleh si peneliti. Berdasarkan pengertian sumber data diatas, maka sumber data 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga, sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. 

Dalam penelitian ini ialah orang-orang yang memberikan informasi berupa 

wawancara antara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan 

masyakarat. 

2. Data Sekunder 

                                                           
4 Lexy J Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. Keduapuluh satu. Bandung: 

Remaja Roedakarya. Hlm 157 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Yaitu data 

yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu yang dapat 

berupa arsip-arsip, atau dokumen-dokumen yang meliputi buku-buku 

literatur, majalah, internet, jurnal dan artikel yang masih relevan dengan 

fokus kajian penelitiannya. 

3. Data Tersier 

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

tentang definisi konsep, yang diantaranya terdapat dalam ketentuan umum 

perundangan maupun kamus. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan aspek validitasnya, data dan informasi yang diperoleh oleh 

peneliti afalah teknik pengumpulan data yang dilakukan pada saat penelitian. 

Karena teknik tersebut dapat memecahkan masalah di lapangan, adapun teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan atau penglihatan lewat panca indera 

yang dilakukan manusia untuk mendapatkan informasi serta memperoleh 

gambaran dalam kondisi sosial yang ada di masyarakat. Berdasarkan aspek 

kegiatan tersebut, maka peneliti harus memperoleh data sesuai dengan apa 

yang di amati dalam kegiatan keseharian Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak yang ditelitinya. Sehingga dapat dirangkaikan bagaimana strategi 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam memenuhi fungsi sosial Anak 

yang Berhadapan dengan Hukum. 
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2. Wawancara 

 Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang 

memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta 

perasaannya dengan tepat yang bertujuan memperoleh informasi5. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dengan peneliti yang telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh 

maupun tidak terstruktur dengan peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai 

pengumpul datanya. Dan dapat dilakukan secara langsung bertatap muka 

maupun secara tidak langsung melalui media seperti telepon. 

 Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan 

secara lebih terbuka, yaitu kepada pihak yang diwawancarai dapat 

memberikan ide-ide maupun pendapatnya. Dalam wawancara ini peneliti 

mendengarkan secara cermat dan mencatat yang disampaikan oleh 

narasumber. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah barang-barang tertulis, naskah, makalah, buku, 

majalah, koran, jurnal, klipping, dokumen pemerintahatau swasta dan 

berbagai jenis lainnya. Dalam penelitian iini, dokumentasi berupa data 

dokumen berkaitan dengan profil lembaga, materi pembinaan dan data 

proses pendidikan yang ada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Robbani dan Kabupaten Malang. 

                                                           
5 Nasution. Ibid. Hml 113 
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3.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data merupakan rangkaian dari teknik dan proses untuk 

melakukan pengolahan data secara baik. Data yang dianalisa tentu untuk 

disusun dan diuji validitas dengan menggunakan verifikasi data yang diperoleh 

pada penelitian. Secara spesifik analisa data ialah penyederhanaan data 

kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diintrepetasikan. Penelitian ini 

bersifat deskriptif menggunaka  analisa kualitatif (analisa ini digunakan setalah 

data penelitian yang diangkat dari lapangan). Dimana analisa ini digunakan 

ketika semua data dapat diperoleh melalui obvervasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Teknik Analisa Data yaitu proses mencari dan meyusun secara 

sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan laporan,dan 

bahan-bahan lain sehingga mempermudah pemahaman dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain6. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

analisa data pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisa yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting 

dan mengatur data yang sedemikian rupa sehingga dapat dibagi 

berdasarkan tema atau polanya untuk mempermudah dalam hal 

penyajiannya. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proses 

penelitian berlangsung. 

2. Display Data 

                                                           
6 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, 

dan R&D. Bandung: Alfabeta 
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Display data adalah rakitan data yang memungkinkan untuk melakukan 

kesimpulan dengan menggunakan gambar atau skema, jaringan kerja yang 

berkaitan dengan kegiatan yang diatur dalam tabel, diagram dan 

sejenisnya. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah menarik kesimpulan dari data yang telah 

diperoleh meskipun harus diverifikasi (diuji kembali) selama penelitian 

berlangsung. Data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara 

sistematik, baik melalui penentuan tema kemuadian disimpulkan makna 

data tersebut. 

Analisa data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan data, 

seperti pada pengecekan data dan tabulasi data. Kemudian melakukan uraian 

penafsiran yang akhirnya membuat suatu kesimpulan. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data dengan cara memperlama penelitian di 

Lembaga Kesejahteraan Sosia Anak Robbani, sehingga penelitian tersebut 

dapat diketahui validitas dan realibilitas data. Karenaa penelitian kualitatif 

mengacu kepada kriteria kredibilitas, keteralihan, kebergantungan dan 

kepastian. 

 


