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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian 

data bersifat deskriptif. Peneliti menggunakan metode kualitatif agar informasi 

dan data penelitian sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang ada di di home 

industry Rakha Bakery. Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data 

yang sifatnya deskriptif, seperti transkip wawancara, catatan lapangan, gambar, 

rekaman video dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan yang 

dilakukan anak jalanan di hone industry Rakha Bakery. Pendekatan kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat berdasarkan 

sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan 

difikirkan oleh partisipan atau sumber, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan 

oleh peneliti (Poerwandari, 2007:11). 

Berdasarkan definisi diatas penelitian akan dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, 

dokumentasi, analisis, catatan lapang, disusun peneliti di lokasi penelitian, data 

bukan berbentuk angka-angka namun bersifat deskriptif yang menggambarkan 

keadaan sesungguhnya di home industry Rakha Bakery. Peneliti melakukan 

analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungan, 

membandingkan, dan dijadikan dalam bentuk uraian narasi. Pemaparan data 

tersebut umumnya adalah menjawab dari pertanyaan dalam rumusan masalah 

yang telah ditetapkan. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu home industry Rakha Bakery yang 

berada Desa Torongrejo Kota Batu, yaitu dengan subjek penelitian yang bisa 

menghasilkan data-data yang sesuai dengan keberlangsungan penelitian yang 

akan dilaksanakan. Desa Torongrejo ini berada di jalur perdesaan antara Kota 

Batu dan Kota Malang. Wilayah Desa Torongrejo berada di daerah yang masih 

banyak terdapat lahan pertanian. Lokasi ini menjadi pilihan keberlangsungan 

penelitian dikarenakan terdapat sebuah home industry yang bersedia mengasuh, 

membina sekaligus memberikan pekerjaan terhadap anak jalanan tanpa 

memungut biaya apapun dari anak jalanan yang di bina. 

 

C. Subyek Penelitian 

Teknik penentuan subyek penelitian ditentukan dengan metode purposive 

yaitu penentuan subyek ditentukan secara sengaja oleh peneliti didasarkan atas 

kriteria atau pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan teknik penentuan 

subjek berdasarkan orang-orang sekitar dengan kriteria tertentu yang 

mengetahui tentang informasi dalam keberlangsungan penelitian yang 

dilaksanakan. Pada penelitian ini subyeknya berupa dua orang atau lebih yang 

dipilih sebagai narasumber karena dianggap mengetahui informasi maupun 

menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran penelitian. Adapun yang 

dijadikan sebagai subyek penelitian ini yaitu : 

1. Anak jalanan yang turut serta dalam pembinaan di home industry 

Rakha Bakery Desa Torongrejo Kota Batu. Dengan kriteria : 
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• Maksimal berusia 18 tahun. Peneliti menentukan batas usia 

berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 

2003 dengan kondisi umur anak jalanan yang ada di home 

industry Rakha Bakery. 

• Sudah di bina selama 6 bulan di home industry Rakha Bakery. 

Peneliti menganggap bahwa anak yang sudah di bina di home 

industry Rakha Bakery dalam kurun waktu 6 bulan sudah 

mengenal dengan baik tugas dan kondisi yang ada di home 

industry Rakha Bakery. 

• Memahami teknis pelaksaaan tugas yang sudah ditetapkan dan 

mampu menyelesaikan tugas tanpa menunggu arahan dari 

pemilik home industry Rakha Bakery. 

• Memiliki keinginan yang kuat untuk mendalami pembinaan 

anak jalanan agar berubah menjadi orang yang lebih baik dan 

mengasah kemampuan pada bidang pembuatan roti berdasarkan 

minatnya bukan sekedar ingin mendapatkan tempat tinggal dan 

gaji semata. 

• Memiliki tujuan hidup apa yang akan dilakukan untuk 

kedepannya setelah mendapatkan proses pembinaan dari home 

industry Rakha Bakery. 

2. Pemilik dari home industry Rakha Bakery, dengan kriteria: 

• Mengerti proses penerimaan anak jalanan dari awal masuk 

hingga pelaksanaan pembinaan. 
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• Memahami program pembinaan yang akan dilaksanakan dan 

memahami tujuan dari pelaksanaan pembinaan terhadap anak 

jalanan. 

• Memiliki kedekatan secara emosional terhadap anak jalanan 

yang sedang di bina dan memahami masing-masing 

karakteristik anak jalanan yang berbeda-beda. 

• Mampu menuntun anak jalanan untuk menumbuhkan keinginan 

agar berubah menjadi lebih baik berdasarkan dari dalam diri 

masing-masing anak jalanan. 

• Mampu berperan sebagai orangtua maupun saudara bagi anak 

jalanan dalam proses pembinaan. 

3. Pegawai tetap yang bekerja di home industry Rakha Bakery, dengan 

kriteria: 

• Memiliki kedekatan secara emosional terhadap anak jalanan 

yang sedang di bina dan memahami masing-masing 

karakteristik anak jalanan yang berbeda-beda. 

• Turut serta membantu proses pembinaan dengan membimbing 

anak jalanan dalam kegiatan sehari-hari. 

• Mengawasi dan mengarahkan dalam masing-masing tugas yang 

sudah ditetapkan oleh home industry Rakha Bakery. 

• Mampu menciptakan suasana kekeluargaan antara sesama 

pekerja tetap maupun anak jalanan di lingkungan home 

industry Rakha Bakery. 
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• Memahami program pembinaan apa saja yang dilaksanakan di

home industry Rakha Bakery.

4. Warga sekitar home industry Rakha Bakery yang mengetahui informasi

data yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan kriteria:

• Bertempat tinggal di sekitar home industry Rakha Bakery.

• Mengetahui bahwa home industry Rakha Bakery melakukan

pembinaan terhadap anak jalanan.

• Mengenal anak jalanan yang di bina di home industry Rakha

Bakery.

• Mengetahui perilaku anak jalanan ketika sedang tidak

melakukan tugas di home industry Rakha Bakery.

• Turut melakukan pengawasan terhadap anak jalanan di

lingkungan tempat tinggalnya yang disediakan home industry

Rakha Bakery.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan disamping 

metodelogi penelitian. Pengambilan data yang akurat akan sangat membantu 

peneliti dalam mengumpulkan data informasi. Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Observasi

Dalam penelitian kualitatif data yang didapatkan harus berdasarkan 

fakta yang terjadi dilapangan yaitu di home industry Rakha Bakery 
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Desa Torongrejo Kota Batu. Data dikumpulkan berdasarkan aktifitas 

pemberdayaan yang dilakukan oleh subyek pemberdayaan ditempat. 

Sumber-sumber yang ikut membantu dalam proses pembinaan 

berlangsung juga menjadi sumber informasi penelitian bagi peneliti. 

Observasi dilakukan peneliti dengan cara ikut aktif dalam progam 

pembinaan yang berlangsung. Dengan begitu data didapatkan 

bersumber dari potret kegiatan yang nyata serta ikut mengalami dan 

turut serta dalam proses pembinaan berlangsung. 

2. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian dilaksanakan untuk memperoleh data 

tentang peranan home industry Rakha Bakery dalam pembinaan anak 

jalanan dan juga untuk mengetahui faktor pendorong dalam pembinaan 

anak jalanan. Teknik wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak 

terstruktur. Peneliti menggunakan teknik tidak terstruktur mengingat 

pewawancara mengharapkan kebebasan dan keleluasaan menanyakan 

berbagai pertanyaan untuk memperkaya informasi atau data yang 

diperlukan. Sedangkan teknik terstuktur digunakan bertujuan mencari 

jawaban terhadap hipoteses kerja. Untuk itu sebagian pertanyaan yang 

di ajukan ke sebagian informan (Pemilik home industry, dan Pekerja di 

dalam home industry) yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. 

Wawancara dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang telah 

disusun oleh peneliti dan ditujukan kepada sumber data yaitu anak-

anak jalanan di dalam home industry Rakha Bakery Desa Torongrejo 

sebagai klien pembinaan. Pertanyaan yang dibuat seputar bagaimana 
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proses pembinaan melalui home industry ini berlangsung. Pertanyaan 

juga ditunjukan kepada warga yang mengtahui rangkaian progam 

pembinaan berbasis kreatifitas serta hasil yang dicapai dari progam 

pembinaan. 

3. Dokumentasi 

Peneliti menggunakan dokumentasi dalam bentuk foto karena 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah subjektif dan hasilnya sering di analisis 

secara induktif. Dokumentasi ini sebagai salah satu data bukti untuk 

mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi, budaya, serta kegiatan 

sehari-hari anak jalanan terutama yang berhubungan dengan 

pembinaan yang sesuai dengan penelitian di home industry Rakha 

Bakery Desa Torongrejo Kota Batu. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data yang berkaitan dengan pembinaan anak jalanan di home industry Rakha 

Bakery dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Bila belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang 

dianggap kredibel. 

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007:15) mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
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secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jemuh. Aktivitas 

dalam analisis data yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Yang paling sering digunakan untuk menyaikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencakanan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3. Conclusion Drawing / Verification (Kesimpulan) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang 

atau menerawang sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat 

berupa hubungan kasuan atau interaktif, hipotesis atau teori. 
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F. Teknik Keabsahan Data 

Setelah mendapatkan data maupun informasi yang dikumpulkan oleh 

peneliti di home industry Rakha Bakery, peneliti menggunakan Teknik 

Keabsahan Data Triangulasi dalam pengujian kredibilitas yang dapat diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Adapun 

teknik triangulasi yang peneliti gunakan yaitu Triangilasi Sumber. Triangulasi 

Sumber bertujuan untuk mneguji kredibilas data dilakukan dengan cara 

pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti 

menguji kredibilas data dengan cara mengecek data tentang pembinaan anak 

jalanan. Data tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mengkerucutkan 

dalam pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang lebih spesifik dari 

sumber-sumber penelitian tersebut. 

	  


