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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya dalam

penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, 

melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen 

pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematik, sehingga dapat lebih mudah untuk 

dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar 

faktualnya, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data 

yang diperoleh.33 

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati serta diarahkan pada latar dan individu tersebut 

secara holistic (utuh), tidak mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam 

variabel atau hipotesis, tetapi sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Adanya jenis penelitian deskriptif menurut Sugiyono, merupakan 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif 

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

dalam masyarakat dengan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan dan proses-proses yang 

sedang berlangsung serta pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.34 

33 Lexy J. Moleong. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya 
34 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,Bandung : Alfabeta, 2007.h.16 
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Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian  yang datanya berupa kata-kata (bukan 

angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan dan dokumen atau 

penelitian  yang didalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara 

analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan 

yang dialami untuk memperoleh makna yang dalam, dari hakekat proses 

tersebut.35Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki. Maka dalam melakukan 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk 

mendeskripsikan terkait peristiwa dan fakta yang diteliti mengenai Intervensi 

Komunitas Eks Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan Dalam Program 

Desaku Menanti di Kota Malang (Studi di Kampung Kesetiakawanan 

Margomulyo Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kec. Kedung Kandang Kota 

Malang). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terdapat di “Desaku Menanti” Kampung 

Kesetiakawanan Margo Mulyo Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kec. 

Kedung Kandang Kota Malang. Adapaun pertimbangan peniliti dalam 

menetapkan Lokasi penelitian, adalah sebagai berikut : 

a. Desaku Menanti merupakan salah satu Program dari Kementerian 

Sosial yang digunakan untuk menangani atau merehabilitasi 

gelandangan pengemis dan anak jalanan dengan merubah pola pikir 

                                                
35 Sugiyono, Loc.Cit 
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dan pola kehidupan gelandangan pengemis dan anak jalanan supaya 

tidak kembali kejalanan. 

b. Desaku Menanti merupakan lokasi kedua di Jawa Timur yang 

didirikan untuk menanggulangi adanya gelandangan pengemis dan 

anak jalanan yang berada di lingkungan Kota Malang, namun dari 

fakta yang dilihat masih banyaknya anak jalanan dan gelandangan 

pengemis yang masih sering turun kejalan untuk melakukan 

aktifitasnya. Oleh karena itu dalam pembangunan lokasi tersebut 

bekerjsama dengan Dinas Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Mutiara Insani. 

c. Kampung desaku menanti ini selain digunakan untuk merehabilitasi 

gelandangan pengemis dan anak jalanan juga berupaya untuk dijadikan 

sebagai tempat destinasi wisata dengan menggunakan daya tarik icon 

topeng malangan yang pada akhirnya dikenal dengan kampung seribu 

topeng.  

C. Subyek Penelitian 

Dalam subyek penelitian ini yaitu kelompok masyarakat yang dulunya 

tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tinggal dipinggir jalan dan sekarang 

diberikan tempat disebuah desa yang dinamakan desaku menanti yang berada 

di kampung Kesetiakawanan margo mulyo dusun baran kelurahan tlogowaru 

kecamatan kedung kandang Kota Malang. Oleh karena itu subyek ini dapat 

menggambarkan situasi dalam Intervensi Komunitas di desaku menanti 

tersebut. Maka subyek penelitian ini memiliki peran penting dalam melakukan 
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sebuah penelitian karena subyek tersebut  merupakan data yang harus dicari 

oleh peneliti saat berlangsungnya penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive atau teknik 

pemilihan subyek penelitian yaitu teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Seperti halnya orang yang memiliki berbagai 

ilmu pengetahuan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, 

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

mejelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.36 Teknik purposive juga 

digunakan dalam melihat realitas serta subyek yang diseleksi atas dasar 

kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. 

Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria 

tersebut tidak dijadikan subyek. Dalam penelitian ini subyek ditentukan oleh 

peneliti dengan kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti. Penentuan subyek 

berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut : 

1. Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang terdaftar dalam 

Program Desaku Menanti 

2. Mulai awal tinggal di Desaku Menanti 

3. Komunitas yang mengikuti kegiatan Program Desaku Menanti 

Berdasarkan kriteria di atas  maka subyek penelitian dianataranya yakni :  

1. Komunitas yang tinggal di Desaku Menanti sejak awal dan mengikuti 

kegiatan program desaku menanti. 

Adapun subyek pendukung yang dapat membantu peneliti dalam 

melakukan penelitian yakni sebagai berikut: 

                                                
36Ibid., 53. 
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2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Mutiara Insani yang menerima 

Program melalui Kementrian Sosial.  Ketua I LKS Djoko Nunang 

yang memberikan pendampingan  dari awal Program hingga sekarang. 

3. Komunitas Desaku Menanti yang mendapatkan manfaat dari Program 

Desaku Menanti 

4. Dinas Sosial Kota Malang yang menjalin kerjasama dengan 

Kementrian Sosial untuk Program Desaku Menanti dan Bekerjasama 

dengan berbagai perusahaan untuk mendapatkan bantuan melalui CSR 

yang digunakan dalam mengembangkan Desaku Menati. 

5. Pekerja Sosial yang telah ditunjuk oleh Dinas Sosial dalam 

memberikan dampingan di Desaku Menanti 

6. Ketua RW Dusun Baran sebagai representative dari instansi 

pemerintah 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

memperoleh data yang diperlukan saat penelitian. Data adalah bahan-bahan 

kasar (mentah) yang dikumpulkan peneliti saat dilapangan yang menjadi 

bahan dalam melakukan analisis, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.  Maka teknik pengumpulan data yang dapat digunakan 

dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data. Bermacam-macam teknik pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi.37 

 

                                                
37Nazir, Moh.2014. Meetode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia 
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Bagan 3.1 

Macam-macam Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono, 2007 

Dari bagan diatas maka oleh sugiyono dijelaskan sebagai berikut :38 

1. Teknik Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data atas 

dasar semua ilmu pengetahuan yang berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi atau 

pengamatan terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan seluruh alat 

indera. Maka disebut juga dengan model yang menggunakan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap permasalahan yang terjadi 

dilokasi penelitian untuk mendapatkan informasi data.  

Melalui proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu observasi terus terang atau sama-samar, 

dalam hal ini peneliti menyatakan keterusterangannya kepada sistem 

                                                
38 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,Bandung : Alfabeta, 2007.h.63 
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sumber bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga kegiatan 

peneliti diketahui sejak awal hingga akhir. Seperti halnya kegiatan 

pendampingan gepeng dalam program desaku menanti. Namun suatu saat 

peneliti akan tersamar atau tidak terus terang kepada sistem sumber untuk 

mendapatkan data yang bersifat rahasia. oleh karena itu jika dilakukan 

dengan terus terang peneliti tidak akan diberikan ijin untuk melakukan 

observasi. Selanjutnya  observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang 

tidak dipersiapkan terlebih dahulu tentang apa yang akan diobservasi.   

Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak mempunyai suatu 

rencana tentang cara-cara pencatatan dari pengamatannya sebelum 

memulai untuk mengumpulkan data. Maka Peneliti sendiri 

menggabungkan keduanya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan 

terkait Intervensi Komunitas Eks Gelandangan Pengemis Anak Jalanan 

dalam Program Desaku Menanti. Observasi dilakukan peneliti di Dusun 

Baran Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang 

dimulai dari Kepala LKS Insan Mutiara, Kepala Dusun, Dinas Sosial dan 

Masyarakat yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui secara detail 

kegiatan maupun data yang diperlukan peneliti berkaitan dengan 

bagaimana intervensi komunitas eks gelandangan pengemis dan anak 

jalanan dalam program desaku menanti. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data ataupun informasi mengenai hal yang 

diteliti. Yang dilakukan dengan bertatap muka oleh interview kepada 
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interviewer dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide). 

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur karena wawancara ini 

bersifat informal sehingga peneliti tidak terlalu terpaku dengan pedoman 

wawancara. Tujuan peneliti menggunakan teknik wawancara adalah untuk  

mendapatkan keterangan atau informasi yang jelas dan berkaitan dengan 

apa yang menjadi tema pokok penelitian.39 

3. Teknik Dokumentasi 

Selain menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara 

peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data lain yaitu 

dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu sebagai 

cara mengumpulkan data melalui bentuk tulisan seperti arsip berupa  

gambar atau karya – karya monumental dari seseorang atau lembaga 

terkait secara resmi dan berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan 

teknik dokumentasi ini informasi yang berkaitan dengan tema peneliti bisa 

diperoleh dari data lembaga, surat, foto, arsip kegiatan dan lain 

sebagainya. 

E. Teknik Analisa Data 

Teknik Analisis Data merupakan sebuah proses pengumpulan dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain untuk mempermudah dalam 

memperoleh sebuah kesimpulan. Sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diceritakan kepada orang lain. analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjelaskan kedalam unit-unit terkait 

                                                
39 Ibid.,h. 72 
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dan menyusun kedalam pola dengan tujuan untuk mempermudah dalam 

menganalisis data. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa kegiatan 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap 

sebagai berikut : 

Bagan 3.2 

Model Interaktif yang diajukan Miles dan Huberman40 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Idrus,2009 

Dari bagan diatas kegiatan dalam analisis data yaitu (1) Pengumpulan 

Data (Data Collection), (2) Reduksi Data ( Data Reduction),(3) Penyajian 

Data (Data Display) dan (4) Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Data 

Conclusion drawing / Verification). Komponen dalam analisis data 

(interactive model) Miles dan Huberman sebagai berikut :41 

1. Tahap Pengumpulan Data (Data Collection) 

Dalam kegiatan proses analisis data interaktif ini dilakukan dengan 

pengumpulan data. Sehingga dalam data kualitatif kebanyakan data 

                                                
40 Idrus, Muhammad.2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: Erlangga.  
41Sugiyono.2014.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta 
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yang berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap dan perilaku keseharian 

yang diperoleh peneliti dari hasil observasi,wawancara, dan 

dokumentasi dengan menggunakan alat bantu berupa kamera, video, 

recorder. Pada tahap ini peneliti melakukan proses melalui 

pengumpulan data yang telah dirancang sejak awal. Proses 

pengumpulan data melibatkan sistem sumber (informan) kegiatan 

konteks terjadinya peristiwa sebagai alat pengumpul data, peneliti 

harus pandai mengelola waktu yang dimiliki dengan menampilkan diri 

dan berinteraksi dengan komunitas yang dijadikan subyek 

penelitiannya. Adapun proses pengambilan data kualitatif dapat 

dilakukan dengan cara Pengamatan Terlibat yaitu peneliti melibatkan 

diri bersama dalam kegiatan komunitas tersebut yang akan ditelitinya.  

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh peneliti selama dilapangan dengan jumlah banyak 

dan perlu dicatat secara jelas terperinci. Dalam tahap reduksi data ini 

merupakan bagian kegiatan analisis sehingga peneliti mulai 

merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga memudahkan untuk 

dilakukan penarikan kesimpulan yang akan dilanjutkan dengan proses 

verifikasi. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
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3. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dengan mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya yang digunakan sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat 

memahami dan mengambil keputusan dalam proses analisisnya. Maka 

dalam proses penyajian data ini dilakukan dalam penelitian  melalui 

kegiatan yang terkait langsung dengan proses analisis data model 

interaktif yang dilakukan sampai hasil akhir penelitian. 

4. Tahap Penarikan Kesimpilan/ Verifikasi (Conclusion drawing / 

Verification) 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang telah disajikan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti 

yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. 

Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal , 

didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, kemudian dilakukan reduksi, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran 

keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis 

terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai 

dalam bentuk kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, 
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pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian 

diambil intisarinya saja. Sehingga kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya pernah ada dalam 

gambaran suatu obyek yang masih belum jelas sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas.42 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan Data yaitu kegiatan yang berkesinambungan dalam 

hasil penelitian yang dapat dipertahankan dalam dari hasil tersebut.  Serta 

untuk menjamin validitas data yang akan dikumpulkan dalam penelitian 

pada umumnya mempunyai standar validitas data yang dinamakan 

keabsahan data. Adapun metodologi penelitian mengutarakan bahwa 

pemeriksaan keabsahan data melalui penelitian kualitatif adalah 

kredibilitas (credibility). 

Kredibilitas (credibility) adalah kriteria dalam memenuhi nilai 

kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi melalui beberapa subjek yang sudah terterah. 

Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat 

dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah 

peneliti. Adapun hasil penelitian sebagai informan yang memenuhi 

kredibilitas, terdapat bebrapa teknik yang dilakukan, yaitu sebagai 

berikut:43 

                                                
42 Bungin,Burhan.2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
43Sugiyono.2014.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta, h.274 
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1. Perpanjangan Pengamatan dengan kembali kelapangan melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan subyek penelitian dan informan 

yang pernah ditemui maupun informan yang baru. Hal ini dilakukan 

untuk menguji kredibilitas ke lapangan benar atau tidak. Bila setelah 

dicheck kembali kelapangan sata sudah benar, maka waktu 

perpanjangan kehadiran peneliti dapat diakhiri. 

2. Presisten Observation (Pengamatan yang Berkesinambungan) 

Peneliti melakukan pengamatan harus lebih teliti dan cermat dalam 

menguji kebenaran data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara 

pasti dan sistematis. Peniliti meningkatkan pengetahuan melalui 

berbagai refrensi buku maupun hasil penelitian yang digunakan untuk 

memeriksa data yang ditemukan itu benar atau tidaknya. 

3. Triangulasi 

Triangulasi data atau sumber dengan menggali kebenaran informasi 

melalui berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi sumber untuk 

menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

4. Menggunakan Bahan Refrensi 

Bahan referensi digunakan sebagai bahan pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Hasil temuan 

lapangan perlu didukung dengan bukti yang kuat seperti rekaman 

wawancara dan dokumentasi lainnya terkait interaksi melalui manusia 

yang didukung melalui foto-foto. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam 

mendukunh kredibikitas yang telah ditemukan oleh peneliti. 


