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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu
1
. Data yang diperoleh 

melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria 

tertentu yaitu valid. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Disebut 

dengan metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif
2
. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari generalisasi. 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah orang 

atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi 

instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, 

sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi 

situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Teori bagi 

peneliti kualitatif  akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami 

konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Ketika melaksanakan 

penelitian, peneliti kualitatif harus mampu melepas teori yang dimiliki 

tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen 

dan sebagai panduan untuk wawancara dan observasi. Peneliti kualitatif 
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dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, 

dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus 

bersifat “perspectif emic” artinya memperoleh data bukan “sebagaimana 

seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi 

berdasarkan sebagaiman adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, 

dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data
3
. Hal ini membuat 

untuk menjadi instrument penelitian yang baik maka peneliti kualitatif 

dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun 

wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang diteliti. 

Jenis yang dipakai oleh peneliti yaitu jenis penelitian deskriptif 

kualitatif karena untuk dapat digunakan meneliti suatu objek, suatu 

peristiwa maupun kejadian dimasa sekarang. Penelitian deskriptif 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang 

berlaku dalam 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
4
. Objek yang mau dijadikan penelitian oleh peneliti kali ini yaitu 

YPAC Kota Malang. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau letak dimana penelitian akan 

dilakukan untuk memperoleh informasi dan sumber data yang berkaitan 

dengan penelitian serta kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Lokasi dalam penelitian ini berlokasi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat 
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(YPAC) Malang, yang beralamatkan di Jalan Raden Tumenggung Suryo 

No.39 RT: 03 RW: 02 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota 

Malang Propinsi Jawa Timur. Di Kota Malang sendiri banyak lembaga yang 

menaungi penyandang disabilitas akan tetapi peneliti lebih memilih di 

YPAC Malang dengan alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota Malang memiliki pelayanan 

sosial penyandang disabilitas yang beragam jenisnya dan asrama bagi 

penyandang disabilitas. Serta kedekatan emosional peneliti dan pihak terkait 

sudah begitu akrab, melihat fenomena pelayanan yang diberikan oleh 

lembaga yang berkaitan dengan tujuan dan komitmen YPAC Kota Malang. 

Maka, bagi peneliti hal ini dapat membantu dalam proses penelitian 

nantinya. Sehingga peneliti lebih tertarik untuk melakukan penelitian 

dilembaga tersebut. 

3.3 Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian yaitu dengan menggunakan 

teknikpurposivedilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan 

atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik 

inidiambil peneliti karena dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang 

dilakukan.  

Penentuan subjek berdasarkan yang mengetahui tentang informasi 

yang dibutuhkan peneliti dan dapat mewakili dari sumber-sumber yang 

dibutuhkan untuk penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang ditentukan oleh 

peneliti, sebagai berikut : 
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1. Pihak yang ada di YPAC Malang mengetahui tentang informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Seperti: Ketua YPAC Kota Malang, Unit 

Rehabilitasi Sosial, Ketua Asrama, Pengasuh, Guru, Terapis dan Anak 

asuh. 

2. Bersedia dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

sebagai acuhan untuk penelitian. 

3. Merasakan model pelayanan sosial dengan sesuai tujuan dan komitmen 

YPAC Kota Malang. 

4. Beberapa subjek penelitian yang tinggal dan berada di asrama karena 

mengetahui pelayanan yang diberikan oleh lembaga. 

5. Penerima layananan maupun Wali dimana nantinya yang merasakan 

output pelayanan yang diberikan oleh YPAC Kota Malang. 

Dengan demikian penentuan subjek berdasarkan yang mengetahui 

tentang informasi yang dibutuhkan peneliti dan dapat mewakili dari sumber-

sumber yang dibutuhkan untuk penelitian. Adalah sebagai berikut: 

1. Ketua Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota Malang dipilih 

karena dalam hal ini ketua bertugas sebagai koordinator utama dalam 

pelaksanaan program kerja yang akan dilaksanakan oleh YPAC Malang 

dan ketua adalah bagian tertinggi yang akan mempertanggung jawabkan 

segala bentuk jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga 

dalam melayani bentuk pelayanan. 

2. Bagian unit rehabilitasi social untuk dijadikan informan dalam hal 

terkait dengan faktor pendukung model pelayanan sosial rehabilitasi 

penyandang disabilitas yang ada di YPAC Malang. 
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3. Ketua asrama dijadikan informan karena dalam hal ini ketua asrama 

yang mengetahui pelaksanaan proses penyelenggaraan model pelayanan 

sosial penyandang disabilitas di YPAC Malang. 

4. Pengasuh asrama sebanyak 2 orang yang akan menjadi informan karena 

hal ini pengasuh sebagai pelaksana dalam melaksanakan pelayanan bagi 

penyandang disabilitas di YPAC Malang 

5. Guru atau pendidik sebanyak 2 orang untuk dijadikan informan karena 

dalam hal ini guru juga berpengaruh dalam melaksanakan pelayanan 

sosial yang ada di YPAC Malang. 

6. Terapis sebanyak 2 orang untuk dijadikan informan dalam hal ini 

karena terapis yang berperan dalam mengetahui perkembangan 

penyandang disabilitas dalam hal terapi medik dan juga pelaksanaan 

pelayanan di YPAC Malang. 

7. Penerima layanan, wali atau yang membiayai sebanyak 2 orang untuk 

dijadikan informan karena hal ini penerima layanan yang nantinya 

merasakan output pelayanan yang diberikan oleh YPAC Malang. 

8. Penyandang disabilitas sebanyak 3 orang untuk dijadikan informan 

karena hal ini dirasa penyandang disabilitas yang merasakan atau 

sebagai subjek penerima pelayanan sosial di YPAC Malang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus 

valid untuk digunakan. Harus adanya hubungan antara metode pengumpulan 

data yang dipilih dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Adapun 
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pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah menggunakan 

teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berikut pengertian 

jenis teknik pengumpulan data: 

3.4.1 Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi
5
. Hal ini untuk 

mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Observasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan mengamati secara 

langsung keadaan pelayanan sosial penyandang disabilitas di YPAC 

Kota Malang. 

3.4.2 Wawancara 

Metode wawancara sering disebut dengan interview, yaitu 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab responden, hanya saja 

pertanyaan dan jawaban disampaikan dalam bentuk lisan. 

Secara garis besar, wawancara dapat dibedakan atas 

wawancara terstruktur (structured interview) atau wawancara tidak 

terstruktur (unstructured interview) dan pelaksanaannya dapat 

dilakukan dengan wawancara tatap muka (face to face interview) 

atau wawancara melalui telepon (interview by telephone)
6
. Dalam 

hal ini peneliti lebih menggunakan model pelaksanaan wawancara 

denganface to face interview yaitu peneliti melakukan wawancara 
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secara langsung dengan bertatap muka dengan objek untuk dapat 

memudahkan dalam pencarian informasi, penggalian data, dan bisa 

menjadi salah satu cara yang mudah dalam menjawab rumusan 

masalah dari penelitian ini.   

3.4.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data 

melalui peninggalan tertulis terutama arsip dan termasuk juga buku-

buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penyelidikan yang dilakukan
7
. Dengan 

ini sumber-sumber data tersebut digunakan sebagai literatur dalam 

penelitian yang berhubungan dengan penelitian tersebut dan juga 

besar sekali manfaatnya.Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai 

salah satu data/bukti untuk mengetahui bagaimana Model pelayanan 

sosial di YPAC Malang. 

3.5 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kualitatif analisa data dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

interaktif, dimana model ini dirasa cocok untuk digunakan dalam model 

metode penelitian deskriptif karena kegiatan yang dilakukan dalam 

penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai memperoleh 

data yang dirasa sesuai dan memuaskan. Yaitu dimana penelitian yang 

dilakukan di YPAC Kota Malang.  
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 Aktivitas dalam analisis data yaitu:  

3.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisir data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. 

3.5.2 Penyajian Data 

Penyajian data yaitu suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan bagian dari tahap 

akhir dalam pengolahan data. Setelah semua data tersaji, 

permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan 

kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian 

ini. 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data bertujuan agar penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan dari segala sisi. Teknik yang digunakan dalam 
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keabsahan data ini menggunakan uji validitas internal (Creadibility). Untuk 

hasil penelitian yang kredibel, terdapat tujuh teknik yang diajukan, namun 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data atau 

sumber, yaitu menggali kebenaran informasi atau data yang didapat melalui 

sumber-sumber yang berbeda
8
. Penulis memilih keabsahan data dengan

pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis 

masalah-masalah yang dijadikan subjek penelitian.  

Bagan 3.1 

Triangulasi sumber data 

Teman 

Sumber : Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
9
.

 Maka untuk menguji kredibilitas dalam model pelayanan sosial di 

YPAC Kota Malang perlu melakukan pengumpulan dan pengujian data 

yang telah diperoleh dari sumber-sumber yang ditentukan. Data tersebut 

kemudian di deskripsikan, dikategorisasikan, dan mana yang spesifik dari 

sumber-sumber tersebut. Selanjutnya data yang telah dianalisis 

menghasilkan suatu kesimpulan dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan sumber-sumber data tersebut. 

8
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