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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Kota Layak Anak Berbasis 

Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak di Kabupaten 

Nganjuk peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

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

dan perilaku yang dapat diamati
25

. Dari kajian tentang definisi-definisi mengenai 

penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara 

holistik, dengan berbagai cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah
26

 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif . Dalam 

penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai fakta serta hal-

hal yang terjadi dalam proses pelaksanaan serta pengembangan Kota Layak Anak 

(KLA) di Kabupaten Nganjuk . 
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B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian akan dilaksanakan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak khususnya bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 

(PPA), berdasarkan pertimbangan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak khususnya bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 

(PPA) merupakan instansi yang berperan sebagai leading sector (sektor utama 

yang bertanggung jawab) dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kabupaten 

Nganjuk Dengan adanya proses pelaksanaan program tersebut peneliti ingin tahu 

sejauh mana langkah pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) di 

Kabupaten Nganjuk, serta bagaimana pihak pelaksana program sendiri 

menanggapi kasus mengenai kekerasan anak. 

 

C. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Arikunto bahwa subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk 

diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang 

digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan.Penentuan subjek penelitian 

atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif
27

.  

Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa penentuan sampel dalam penelitian 

kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel tidak didasarkan 
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perhitungan statiskik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan 

informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.
28

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik 

purposive adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu 

orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang berkaitan dengan 

penelitian yang dipilih29.  

1. Pemerintahan Kabupaten Nganjuk  

a. Staf pemerintah yang terlibat dalam Implementasi Kota Layak Anak 

b.Memiliki jabatan atau tanggung jawab dalam menjalankan Kota Layak 

Anak di Kabupaten Nganjuk 

2. Masyarakat Kabupaten Nganjuk 

a. Masyarakat yang aktif serta mau berpartisipasi dalam Implementasi Kota 

Layak Anak di Kabupaten Nganjuk 

b. Masyarakat yang lebih lama tergabung dalam kegiatan yang berkaitan 

dengan Implementasi Kota Layak Anak (dilihat berdasarkan data 

kepengurusan dan keanggotaan Forum Perlindungan Anak Nganjuk) 

Berdasarkan kriteria-kriterias yang telah ditentukan, maka informan yang di 

peneliti perlukan diantaranya sebagai berikut: 

1. Bapak Yasin selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. 

2. Bapak Agus selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 

(PPA) Kabupaten Nganjuk 

3. Bapak Yudi selaku Ketua Forum Perlindungan Anak Nganjuk. 
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4. Masyarakat Kabupaten Nganjuk 

a. Ibu Lilik selaku anggota serta pengururs Forum Perlindungan Anak 

Nganjuk 

b. Rudy selaku anggota Forum Perlindungan Anak Nganjuk 

c. Arvina selaku Duta Anak Nganjuk tahun 2018 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Moleong teknik pengumpulan data diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara 

yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang akurat. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut
30

 : 

1. Observasi 

 Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan 

hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar 

penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan 

unuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan
31

. Dalam 

observasi ini peneliti mengunakan metode observasi tak berperan serta karena 

peneliti tidak terlibat langsung dalam pengembangan Kota Layak Anak, 

peneliti hanya melakukan fungsi pengamatan. 

2. Wawancara 

 Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam (indepth interview) 

pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada 
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pewawancara itu sendiri,  wawancara mendalam merupakan proses menggali 

informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus 

penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode 

wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang 

telah dipersiapkan sebelumnya tapi bisa berubah namun tetap  fokus dengan 

topik masalah utama 
32

. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-

data yang sudah ada
33

. Metodologi dokumentasi adalah metode pengumpulan 

data yang bersumber dari catatan buku, dokumen pribadi para informan, 

teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen resmi seperti 

Surat Keputusan (SK) dan surat-surat resmi lainnya. Dalam penelitian 

kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian 

hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat,teori 

atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut
34

.  

 

E. Teknik Analisis Data 

 Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah teknik analisis data, karena 

analisis data digunakan untuk mengetahui fenomena sosial yang terjadi dalam 

sebuah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi 
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tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan komplek. Padanya 

terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman)
35

. 

 Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen penting yang 

sangat dibutuhkan dalam analisis penyajian data penelitian, komponen-komponen 

tersebut adalah (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dari fakta empiris serta 

kegiatan yang terjadi secara langsung dilapangan. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data 

menurut Miles dan Huberman tahapan analisis data adalah sebagai berikut 
36

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk dari analissi data yang berfokus pada hal 

pokok penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan,mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data-data yang memang merupakan pokok penelitian 

sehingga dapat mempermudah gambaran tentang hasil penelitian. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan setelah 

semua hal-hal pokok penelitian disajikan, sehingga jika dihubungkan pokok-

pokok penelitian tersebut akan membentuk sebuah hipotesis serta 

memunculkan jawaban atas penelitian tersebut. 
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F. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data 

diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu
37

. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), 

dan kepastian (confirmability). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti ambil 

adalah teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin membedakan empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori. Teknik yang peneliti pilih adalah teknik triangulasi sumber. 

Keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber antara lain 
38

:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa

yang dikatakannya secara pribadi

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang lain

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
39

Alasan peneliti mengambil teknik triangulasi sumber karena teknik

tersebut merupakan salah satu teknik yang penting dalam penelitian kualitatif, 

dimana teknik ini dapat meningkatkan kedalam pemahaman peneliti baik 

mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks dimana fenomena itu muncul.  
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