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BAB III  

  METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif yang sering 

disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (natural setting), dalam artian berkembang apa 

adanya, tidak dimanipulasi serta kehadiran peneliti tidak merubah atau 

mempengaruhi dinamika pada objek penelitian. Pedekatan kualitatif 

merupakan pendekatan penelitian yang bedasarkan fenomenologi dan 

paradigma kontruktivisme dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bogdan 

dan Tylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskritif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat 

diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. 

Menurut sugiyono (2007:50), penelitian kualitatif tidak menggunakan 

populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada 

pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke 

populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki 

kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam 

penelitian kualitatif tidak dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, 

atau partisipan, informasi teman dalam penelitian. 



 

30 
 

Jenis penelitian yang dipakai peneliti adalah jenis penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang sifatnya apa 

adanya (natural setting) tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih 

menekankan makna. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif karena penelitian mengeksplor objek yang mau dijadikan 

penelitian yaitu UPT. Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di UPT. Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar, 

bedasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

1. UPT. Pelayanan Sosial Remaja Kota Blitar adalah salah satu UPT  di 

bawah naungan Dinas Sosial provinsi Jawa Timur yang khusus 

menangani permasalahan remaja terlantar. 

2. Lembaga ini dalam melakukan intervensi kepada klien remaja 

menggunakan teknik-teknik pekerja sosial 

3. Dalam proses pembinaan dan pelatihan di lembaga didampingi oleh 

pekerja sosial   

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan 

keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Menurut Arikunto 

(Sugiyono.2007:301) Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti 

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

digali untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik 

purposive adalah suatu teknik yang bersifat homogen dan pengambilan sampel 

menggunakan kriteria tertentu, yaitu orang yang dianggap paling mengetahui 

tentang yang akan diteliti. Bedasarkan uraian tersebut peneliti menentukan 

kriteria dalam penelitian antara lain : 

Subjek utama yang terlibat langsung dalam keberfungsian sosial, yaitu : 

1. Remaja yang sedang melaksanakan pembinaan di UPT. Pelayanan 

sosial bina remaja Blitar angkatan pertama tahun 2019 

2. Remaja yang ber umur 10-18 tahun 

3. Remaja yang putus sekolah dari SD atau MI 

Adapun dalam penelitian ini diperlukan informan untuk membantu dalam 

melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dan informan tersebut 

mengetahui tentang pelayanan sosial di UPT. PSBR Blitar.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017:137) Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian 

adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini data dari berbagai sumber dan 

berbagai cara dikumpulkan dengan teknik-teknik tertentu dan dilakukan secara 

terus menerus sampai datanya jenuh. Selanjutnya, data-data dianalisis dan 

disimpulkan secara induktif.  

Adapun beberapa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah 

teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Berikut pengertian jenis teknik pengumpulan data : 
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1. Observasi 

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan dan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat klien, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam teknik penelitian observasi ini 

dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, direkam maupun di catat secara 

sistematis. 

Maka dari itu peneliti secara langsung ikut serta dalam kegiatan proses 

pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada klien dan dengan 

didampingi oleh pekerja sosial maupun pengurus lainya. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, 

perasaan dan sebagainya. Secara garis besar, wawancara dapat dibedakan 

atas wawancara testruktur (structured interview) atau wawancara tidak 

struktur (unstructured interview) pelaksanaanya dapat dilakukan dengan 

wawancara tatap muka (face to face interview) atau wawancara melalui 

telepon (interview by phone) 

Wawancara yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan model pelaksanaan dengan terstruktur yaitu teknik 

pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi atau data yang diperoleh 
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3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. 

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di UPT. Pelayanan sosial bina 

remaja Blitar, foto-foto yang diambil ketika kegiatan pelayanan sosial 

dilaksanakan. 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2007:87) Dalam penelitian kualitatif data yang 

diperoleh dari berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan 

data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus 

hingga data jenuh (tidak diperoleh lagi data baru). Analisis data bersifat 

induktif, yakni suatu analisis bedasarkan data yang diperoleh,selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis. Bedasarkan hipotesis yang dirumuskan 

bedasarkan data tersebut, kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang 

sehingga kemudian dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima 

atau ditolak bedasarkan data yang terkumpul. Jika bedasarkan data yang 

dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik trigulasi, ternyata hipotesis 

diterima, hipotesis tersebut meningkat menjadi teori. Analisis data dilakukan 

setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. 
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Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono.2017:246-253) menggunakan 

analisa model interaktif, dimana dalam prosesnya terdapat 3 hal utama yaitu : 

    Alur 1 

  Gambar 1. Model Interaktif Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono 2017 

Adapun penjelasan dari bagan diatas menurut Sugiyono (2017:247) 

adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini merupakan tahap awal yang digunakan untuk 

melakukan tahap analisa interaktif. Pengumpulan data dapat melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data tersebut berupa kata-

kata, fenomena, foto, sikap dan perilaku keseharian. Dalam proses 

pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera dan 

merekam suara. Data-data yang telah di dapatkan tersebut merupakan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek yang telah ditentukan oleh 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Penarikan 

Kesimpulan 

Penyajian 

Data 
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peneliti terkait dengan pelayanan sosial berbasis partisipasi dalam upaya 

meningkatkan keberfungsian sosial remaja terlantar. Selanjutnya data 

yang diperoleh dari observasi merupakan pengamatan yang dilakukan 

peneliti lakukan selama penelitian. Terakhir data yang diperoleh dari hasil 

dokumentasi yaitu berupa bukti foto mengenai kegiatan-kegiatan yang 

telah dilakukan UPT. Pelayanan Sosial Bina Remaja bersama dengan 

remaja selama membantu proses pengembalian keberfungsian sosialnya. 

2. Reduksi Data 

Dalam teknik analisis data mereduksi data berarti merangkum, memilih 

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

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Peneliti 

akan memilah data yang dimaksud dengan tujuan penelitian sesuai 

rumusan masalah.  

3. Penyajian Data 

Miles dan Huberman (Sugiyono.2007:249) menyatakan bahwa yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

penelitian selanjutnya bedasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian 

data ini dimaksudkan agar peneliti mudah mengumpulkan data dan 

menganalisiskanya seperti dokumen-dokumen atau catatan dari pengurus 
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yang ada di UPT. Pelayanan sosial bina remaja Blitar dalam kegiatan 

pelayanan yang diberikan. Dengan begitu mempermudah peneliti 

menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

4. Penarikan Kesimpulan 

  Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari 

kegiatan penelitian, karena merupakan kesimpulan dari suatu penelitian. 

Kesimpulan dapat melalui catatan-catatan hasil wawancara, dokumentasi 

dan observasi selama penelitian, yang telah mengalami penyeleksian data 

guna menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah ditentukan oleh 

peneliti. Data yang diperoleh bersifat valid. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian 

dapat dilaporkan oleh peneliti dengan ketepatan data dari data yang dilaporkan 

dengan yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian. Tujuan keabsahan data 

agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan sisi. 

Teknik yang digunakan dalam uji keabsahan data ini menggunakan uji 

kreadibilitas. Dalam teknik triangulasi terdapat 3 teknik yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi data dan triangulasi waktu. 

Maka untuk menguji kreadibilitas dalam pelayanan sosial berbasis 

partisipasi dalam upaya mewujudkan keberfungsian sosial remaja terlantar 

perlu dilakukan pengumpulan dan pengujian data yang diperoleh dari sumber-

sumber yang telah ditentukan, lalu di deskripsikan, dikategorikan mana 

pandangan yang sama, berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber tersebut.   


