
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. yang memberikan gambaran tentang permasalahan yang 

sebenarnya yaitu untuk mengetahui yang bersifat deskriptif untuk metode 

pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan peneliti untuk 

mengetahui fenomena yang benar-benar terjadi dengan cara mencari 

informasi yang benar-benar ada dan nyata untuk menghasilkan data yang 

deskriptif dengan wawancara dan dokumentasi yang lengkap dengan metode 

kualitatif yang bersifat deskriptif dilakukan pada saat penelitian untuk 

memperoleh data dan informasi dengan sesuai apa yang di cari oleh peneliti. 

Dengan data dan informasi itu dapat mendeskripsikan fenomena yang benar-

benar ada, proses pendampingan sosial bagi anak korban kekerasan dalam 

keluarga di Kota Malang. Sehingga penelitian ini sebagai upaya 

mendeskripsikan bagaimana proses pendampingan sosial bagi anak korban 

kekerasan dalam keluarga.  

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian untuk menjelaskan 

masalah yang ada di tempat penelitian yang di alami oleh subyek dengan hal 

ini peneliti menggali informasi untuk menjelaskan secara deskriptif, maka 

dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Sugiyono (2009: 7-9)bahwa metode pendekatan kualitatif 



 

adalah metode peneliti yang bersifat artistik atau seni dan disebut juga dengan 

metode intrepetative dimana data hasil penelitian berdasarkan data yang di 

temukan dilapangan. Bahwa penelitian ini untuk menghasilkan data yang 

lebih banyak dengan penelitian yang diamati dengan hal ini penelitian 

kualitatif dapat mendeskripsikan dan menganalisis secara detail tentang 

proses pendampingan sosial bagi anak korban kekerasan dalam keluarga di 

Kota Malang. Alasan penelitian menggunakan jenis penelitian yang metode 

kualitatif karena metode kualitatif lebih mudah dan mampu mendekati 

permasalahan lebih jelas dengan fenomena pendampingan sosial bagi anak 

korban kekerasan dalam keluarga di Kota Malang.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang di pilih oleh penulis dalam penelitian ini bertempat 

di DP3AP2KB Kota Malang di bawah naungan P2TP2A Kota Malang.  Hal 

ini berdasarkan pertimbangan dari angka kasus kekerasan anak setiap 

tahunnya. Data unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang, dari 

mulai tahun 2016 terdapat 39 laporan kasus kekerasan hingga tahun 2017 

terdapat laporan  73 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota 

Malang. Dengan demikian, setiap bulan rata-rata ada dua kasus kekerasan 

anak. Hitungan ini di dapat dari 73 kasus dalam setahun jenis kekerasan anak 

jenis kekerasan fisik, psikis, dan seksual. 

Data ini menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian di Kota 

Malang. Di samping itu, P2TP2A memilih lembaga ini karena lembaga 

tersebut mempunyai tugas utama untuk melakukan pemberdayaan dan 



 

perlindungan perempuan dan anak di Kota Malang dan lembaga ini yang 

telah berkontribusi positif sebagai lembaga milik pemerintah dalam 

penanganan anak sebagai lembaga yang melakukan upaya dalam 

perlindungan anak di Kota Malang. Lokasi penelitian ini saya meneliti di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)  yang menaungi (P2TP2A) 

di Jl. Ki Ageng Gribig No. 05 Kota Malang.  

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi 

yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Dengan demikian subyek peneliti merupakan sumber informasi mencari 

data dalam mengungkapkan masalah penelitian. Sumber informasi 

sementara dari kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, dan staff 

perlindungan perempuan dan anak di kota Malang, dengan sumber 

informasi ini sebagai subyek agar informasi tentang proses pendampingan 

sosial bagi anak korban kekerasan dalam keluarga di Kota Malang. Subjek 

penelitian dengan menggunakan purposive yaitu mempertimbangkan yang 

dapat memberi sumber informasi kepada peneliti. Dimana peneliti 

memilih subyek ini karena dapat menjelaskan bagaimana kondisi anak 

sehingga dapat menambah data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian, subyek penelitian ini untuk memiliki peranan penting dalam 

mencapai keberhasilan dalam penelitian, karena adanya subyek penelitian, 

peneliti dapat memperoleh data-data yang di butuhkan. Adapun kreteria-

kreteria subyek penelitian adalah sebagai berikut :  



 

a. Kepala bidang Pusat Pelayanan Perlindungan Terpadu 

Perempuan dan Anak yang beratas nama Erna Wyanarsi,SE, 

MM yang pernah melakukan proses pendampingan terhadap 

anak yang terkena kekerasan  

b. Konselor yang bernama Sinta yang memiliki pengalaman dalam 

mendampingi anak yang terkena kekerasan. 

Maka ditemukan data yang dimiliki penulis lebih akurat dan dapat 

pertanggung jawabkan keabsahannya, maka penulis menjadikan sumber 

data untuk mengakuratkan atau memastikan kebenaran pernyataan yang di 

sampaikan oleh subjek penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mendapatkan data sangat penting bagi peneliti dengan adanya 

metode pengumpulan data karena sangat penting untuk peneliti dalam 

pengumpulan data dari penelitian yang akan dilakukan untuk mencari 

informasi dan data yang sesuai dengan masalah di tempat penelitian secara 

lengkap sehingga peneliti dapat memperoleh data yang di butuhkan. Data 

yang penting dalam menggunakan untuk penelitian agar mempermudah 

untuk menjawab pertanyaan atau mencapai tujuan, oleh sebab itu penelit i 

harus mencari informasi yang berkualitas karena akan menjadikan pokok 

masalah yang penting dalam meneliti karena akan menjadikan kualitas 

hasil penelitian. 

Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam mencari 

informasi adalah : 



 

a) Observasi  

Observasi adalah suatu pengamatan langsung untuk menggali data 

dengan menggunakan penelitian (Arikunto, 2002). Menurut Kartono 

(1980: 142) observasi adalah fenomena dan masalah yang telah terjadi 

dimana peneliti mengamati apa saja permasalahan yang ada di tempat 

penelitian dan apa saja permasalahan yang ada di tempat penelitian dan 

apa saja permasalahnnya. Tujuan observasi untuk memahami 

perlakuan manusia pada fenomena serta aturan yang ada. 

Observasi yang dilakukan peneliti di Pusat Perlindungan 

Perempuan Dan Anak untuk melakukan pengamatan dalam observasi 

terhadap perlindungan anak yang ada dan sedang dilakukan oleh 

P2TP2A dengan hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung 

di lapangan selama satu bulan maka observasi melakukan observasi 

yang di dampingi oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan 

Anak dan konselor maupun hambatan dan masalah di dalam lapangan 

yang di alami P2TP2A yang berhubungan dengan kekerasan anak di 

Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti 

dengan menggunakan pengamatan dan penelitian secara langsung di 

P2TP2A Kota Malang. 

b) Wawancara  

Menurut Poerwandari, 1998: 72-73 wawancara merupakan untuk 

bertanya untuk mencari informasi denganpertanyaan yang sesuai 

dengan rumusan masalah. Peneliti melakukan wawancara mencari 



 

informasi mengetahui isu atau permasalahan yang dilakukan peneliti 

dan melakukan pendekatan yang lainnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara 

terstruktur dimana peneliti dimana peneliti berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan dan juga modifikasi dengan 

wawancara tidak tersetruktur dimana penelitian ini memberikan 

pertanyaan atau tanggapan dari subjek penelitian diluar daftar 

pertanyaan yang ada.  

Penelitian ini melakukan wawancara dengan kepala P2TP2A, 

dan pegawai/staff P2TP2A yang dapat memberikan informasi dengan 

masalah yang berkaitan dengan penelian yaitu tentang pendampingan 

anak yang terkena kekerasan di P2TP2A. Peneliti mewawancarai 

karena peneliti memandang bahwa informasi mengenai pendampingan 

sosial anak koban kekerasan dalam keluarga di Kota Malang. 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pendampingan anak yang 

ada dan pernah membuat pihak P2TP2A. Agar peneliti mengetahui 

hambatan maupun masalah yang ada sehingga peneliti harus 

mewawancarai di P2TP2A 

c) Dokumentasi  

Menurut (Hamidi, 2014:72) metode dokumentasi adalah 

informasi dari catatan penting baik dari lembaga maupun 

organisasi dan perseorangan. Dokumentasi ini merupakan 

pengambilan gambar oleh peneliti yang dijadikan untuk 



 

memperkuat hasil dari penelitian. Dengan hal ini peneliti 

menggunakan dokumen yang berupa foto, profil lembaga yang 

akan dapat peneliti dapatkan dari P2TP2A. Peneliti tidak hanya 

menggunakan dokumentasi dari PP2TP2A tetapi ia menggunakan 

dari internet yang hampir sama dalam permasalahan yang peneliti 

angkat dengan yang diteliti oleh peneliti, dan menggunakan buku 

maupun jurnal untuk melengkapi laporan peneliti.  

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan sejak penelitian di mulai turun ke lapangan. 

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif Menururt Bodgan dan Biklen (dalam Moleong, 2012, hlm, 248), 

Analisis Data Kualitatif adalah  “Upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari , dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. Teknik 

analisa data model interaktif menurut Miles dan Huberman (1986). Perlu 

dipahami bahwa metode analisis data interaktif menurut Miles dan 

Huberman hanya merupakan salah satu model yang saya pilih untuk 

dijadikan contoh di buku. Selain model interaktif ini, masih banyak model-

model analisis data kualitatif lainnya yang dapat digunakan sesuai dengan 

tujuan, model penelitian kualitatif, dan kepentingan dari penelitian yang 

dilakukan. 



 

Gambar 9.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Miles dan Huberman, 1986 

Tahapan diatas dilakukan menjadi empat tahapan. Tahapan pertama adalah 

tahap pengumpulan data, tahapan kedua adalah tahapan reduksi data, 

tahapan ketiga adalah tahapan display data, dan tahapan keempat adalah 

tahapan penarikan kesimpulan atau tahapan verifikasi. 

1. Pengumpulan data  

Menurut Creswell (2008) metode penelitian kualitatif banyak yang 

berfikir untuk melakukan penelitian, maksudnya untuk meneliti dan 

analisis dan penelitian yang dipilah-pilah pada awal penelitian.dengan 

hal ini pengumpulan data kualitatif tidak ada waktu yang sendiri tetapi 

waktunya sangat panjang penelitian karena dilakukan pengumpulan 

data untuk mendapatkan data. Penelitian kualitatif pada umumnya 
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untuk melakukan preeliminary atau pembuktian dalam data atau 

fenomena yang benar-benar terjadi dengan belajar preeliminary, 

peneliti melakukan wawancara, observasi, dan assesment dengan data. 

Pendekatan pada subjek yang ada untuk berinteraksi dengan 

lingkungandan informasi itu semua karena proses penggalian data 

hasilnya akan diolah. Benar-benar waktu yang khusus di sediakan 

dalam proses pengumpulan data dengan penelitian kualitatif karena 

penelitian berlangsung dengan proses penggalian data yang dikerjakan. 

Ketika peneliti telah mendapatkan data yang cukup untuk di proses dan 

dianalisis. 

2. Reduksi data  

Reduks data merupakan gabungan dan peneragaman dalam bentuk 

data dengan memperoleh satu tulisan yang disatukan dalam bentuk 

annalisis. Wawancara, observasi, dokumentasi di ubah dalam bentuk 

hasilyang berbeda dengan masing-masing anaisa dan wawancara 

observasi dan data yang di temukan di lapangan akan disesuaikan 

dengan penggalian observasi. Dengan hal ini dokumentasi menjadi 

data dalam dokumen. 

3. Display data/ tampilan data  

Data telah di formatkan dalam urutan pengumpulan data dalam bentuk 

tulisan, selanjutnya dilakukan data tampilan. Dengan hal ini data di 

proses dan yang dihasilkan dalam display data/tampilan data. 

Tampilan data merupakan unntuk menyelesaikan data yang baru dalam 

pengerjaan atau yang setengah jadi di buat penulisan, memiliki tema 



 

yang sudah urut dan disusun sesuai alurnya sampai dalam suatu acuan 

kategori dalam memecahkan tema tersebut harus dalam bentuk yang 

berwujud di sebut dengan subtema di akhiri untuk memberikan sub 

tema yang sesuai wawancara sebelumnya yang dilakukan secara 

berurutan dengan tiga tahapan dalam pilihan dengan tema, sub kategori 

kode, dan tahapan yang saling berkaitan. 

4. Kesimpulan/verifikasi  

Keputusan dalam tahap akhir untuk merangkai data dalam model 

yang dikemukakan Miles dan Huberman (1984). Dengan umum 

membahas dari kategori yang sudah tercantum pada setiap sub dan 

pengodean untuk menyelesaikan dengan wawancara tersebut. Bahwa 

disimpulkan dalam tiga tahapan untuk memenuhinya dalam tahapan 

keputusan. Pertama sub kategori dan pengodean dengan wawancara. 

Kedua hasil peneliti menganalisis dengan jawaban peneliti dalam 

bentuk faktor dari peneliti, ketiga untuk membuat keputusan yang 

terakhir dengan memberikan keputusan untuk menjelaskan dengan 

jawaban peneliti dilakukan telah selesai dan kita telah memiliki hasil 

atau jawaban dari pertanyaan penelitian.  

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami ketiga tahapan 

dalam tahap kesimpulan atau verifikasi, rangkaian analisis data 

kualitatif, sehingga pembaca dapat mengikutinya secara lebih mudah 

karena merupakan alur analisis yang saling terkait satu sama lain mulai 

dari awal hingga akhir kesimpulan dari analisis data model interaktif 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984 : 180).   



 

F. Teknik Keabsahan Data 

Syarat analisis data adalah untuk memmiliki data yang valid. 

Untuk itu dalam mewujudkan hal tersebut, dalam kegiatan penelitian 

kualitatif dilakukan upaya validasi data. Objektivitas dan keabsahan data 

penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang 

diperoleh. Agar dapat terpenuhinya validitas data dalam penelitian 

kualitatif, dapat dilakukan dengan cara anataa lain : 

a. Memperpanjang observasi 

b. Pengamatan yang terus menerus 

c. Triangulasi waktu 

d. Membicarakan hasil temuan dengan orang lain 

e. Menganalisis kasus negatif 

f. Menggunakan bahan referensi 

Adapun untuk reliabilitas, dapat dilakukan dengan pengamatan 

yang sistematis, berulang, dan situasi yang berbeda. Guba (dalam idrus, 

2009) menyarankan tiga teknik agar dapat memenuhi kreteria validitas dan 

reliabilitas, yaitu : (1) memperpanjang waktu tinggal; (2) Observasi lebih 

tekun; (3) melakukan triangulasi. Lebih lanjut yang diungkapkan  Denzim 

(dalam Idrus, 2009), triangulasi yang dimaksud meliputi  : a) 

menggunakan sumber lebih dari satu/ganda; b) menggunakan metode lebih 

dari satu/ganda; c) menggunakan peneliti lebih dari satu/ganda (Idrus, 

2009 : 145) 

 




