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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali 

pemecahan terhadap segala permasalahan. Metode penelitian memberikan peneliti 

urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian (Nazir, 

2011: 44). 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

jenis penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang alamiah, dan sebagai lawannya adalah 

eksperimen peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan analisis data yang bersifat 

induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada 

generalisasi (Sugiyono, 2007: 1). Sebagaimana yang telah di kemukakan 

dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang yang di rasa mengetahui 

secara pasti. Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki 

bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang relevan terkait judul penelitian. 

Metode deskriptif yang di gunakan peneliti bertujuan untuk lebih menekankan 

pada penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan bersifat uraian berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang yang menjadi subjek penelitian. Nawawi (1987: 63)  

mendefinisikan metode penelitian deskriptif di artikan sebagai berikut: 
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“prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaanobjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, 

masarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau bagaimana adanya” 

 

B. Subyek Penelitian 

Subyek pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagi 

narasumber sekaligus dapat merangkap sebagai informan yang ideal dengan 

penelitian ini, yang tentunya memiliki persyaratan-persyaratan dan melalui 

pertimbangan dengan harapan nantinya dapat memahami betul bagai mana 

proses advokasi yang di jalankan sehingga informasi yang di peroleh dari 

subyek penelitian mamapu memberikan keterangan-keterangan yang relevan 

dan akurat. 

Didalam pengambilan subjek di sini peneliti menentukan subjek di 

pilih dengan metode Purposive, di mana dalam metode tersebut menggunakan 

teknik pengambilan subjek dengan secara sengaja sesuai dengan persyaratan-

persyaratan penelitian. Sehingga untuk memilih subjek penelitian terdapat 

beberapa kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1. Fungsionaris (Ketua/ Staf/ Pendamping ) Komunitas Aku Juga Anak 

Bangsa Jaringan Kemanusiaan Kota Malang yang bertanggung jawab/ 

terlibat dalam proses advokasi sosial. 

2. Anak jalanan (Anak asuh) berkisar usia 15-20 tahun yang menjadi 

anggota Komunitas Aku Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan 

Kota Malang. 

 

 



 

38 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Komunitas Aku Juga Anak Bangsa 

Jaringan Kemanusiaan  Kota Malang, yang tepatnya berada di Jl. Blitar No. 

12, Malang – Jawa Timur. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut di 

karnakan di komunitas tersebut memiliki point-point yang sesuai dengan apa 

yang akan peneliti teliti yaitu adalah dalam lingkup advokasi sosial anak 

jalanan. Penunjang alasan peneliti memilih lokasi tersebut salah satu di 

antaranya adalah dari visi komunitas yang mengangkat derajat dan hak 

kebersamaan dalam lingkup giat yang sesuai dengan permasalahan yang ada 

di lingkungan terdekat sampai tak terbatas. Dalam hal ini penyiapan generasi 

penerus untuk memiliki kepedulian pada sesama adalah utama dalam giatnya, 

selanjutnya adalah dari misinya komunitas kemanusiaan ini menjadikan 

sebuah potensi giat kemanusiaan untuk berbuat dengan hati dan segenap 

keterbatasan untuk sesama. Menjadikan budaya bangsa sebagai salah satu 

fundamental penting dalam melaksanakan hakekat dari Pancasila dan UUD 

1954. serta semanagat yang di miliki pendiri Jaringan Kemanusiaan Kota 

Malang Bpk. Tedja dalam keperdulianya di bisang sosial lainnya, salah satu di 

antaranya yang menjadi sorotan peneliti adalah menangani anak-anak jalanan 

yang dimana berawal hanya dari hanya beberapah puluh anak jalanan yang 

berada di naungan beliau sebagai anak asuh, hingga saat ini mencapai ratusan 

anak-anak jalanan. 

Faktor pendukung lainnya adalah  peneliti memilih lokasi tersebut 

dikarenakan lokasinya yang berada di Kota Malang memudahkan untuk 

peneliti menjangkau akses tersebut guna mempertimbangkan ke efektifan 
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waktu dan jarak yang akan di tempuh selama proses penelitian dan peneliti 

juga mempertimbangkan agar nantinya juga dapat ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan di tempat tersebut yang tentunya berlokasi di sekitaran Kota Malang 

sebagai bahan penunjang untuk penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik 

observasi. Yaitu adalah sebuah teknik pengumpulan informasi melalui 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian pada saat proses penelitian 

sedang berlangsung di lapangan (Sugiyono, 2007: 4). Observasi ini 

dilakukan dengan terus terang menyatakan kepada subjek penelitian 

bahwa peneliti melakukan obserfasi untuk mendukung penelitian yang 

akan dilakukan. Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang akurat 

tentang program pemberdayaan yang telah di lakukan oleh Komunitas Aku 

Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan  Kota Malang.  

Tujuan dari dilakukannya observasi ini adalah agar peneliti 

mendapatkan informasi atau data yang sesuai dengan fakta yang ada 

dilapangan. Faktor yang membuat peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara observasi adalah karena penelitian berhubungan dengan 

tingkah laku manusia serta gejala-gejala masalah sosial bermasyarakat.  

Dalam kegiatan observasi yang dilakukan ini, peneliti 

menggunakan berbagai alat sebagai penunjang untuk memudahkan 

dilakukannya obserasi seperti catatan kecil, handphone untuk 
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dokumentasi, serta alat perekam suara. Fokus dalam penelitian ini adalah 

dengan mengamati subjek yang berperan dalam program pemberdayaan 

yang ada di Komunitas Aku Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan  

Kota Malang. Penelitian dengan teknik Observasi ini di harapkan agar 

peneliti mendapatkan gambaranyang jelas tentang program pemberdayaan 

anak jalanan yang telah diterapkan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban 

responden tersebut di catat atau di rekam (Usman, 2009: 52). 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak 

terstruktur karena peneliti memiliki alasa agar pada saat wawancara berlangsung 

peneliti dapat menciptakansuasanya yang nyaman dan agar tidak terkesan terlalu 

formal. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, adalah wawancara yang bebas 

di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan di 

tanyakan (Sugiyono, 2014: 233-234) 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara 

akan lebih dapat di percaya jika di dukung denga adanya dokumentasi. 

Dokumentasi dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki 
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posisi yang penting dalam penelitian kualitatif, terutama jika sasaran 

kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa masakini 

yang sedang diteliti (Sutopo, 2002: 56). 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi diharapkan agar penelitian yang di lakukan oleh peneliti 

semakin mudah, dengan adanya dokumentasi yang ada di Komunitas Aku 

Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan  Kota Malang. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah proses menyusun dan mencari dengan 

secara sistematis data-data yang di dapatkan dari hasil wawancara, 

dokumentasi, dan hasil catatan lapangan, dengan menggunakan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih yang akan dipelajari dan 

mana yang penting, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh 

peneliti dan orang lain (Sugiyono, 2007: 89).  

Model analisis data peneliti ini termasuk dalam bentuk Kualitatif 

dengan Model Interaktif yang di mana memiliki empat komponen, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

(Slamet, 2002: 140) Untuk jelasnya dapat di jabarkan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Data yang muncul berupa kata-kata yang dikumpulkan dalam beragam 

bentuk yaitu observasi, wawancara serta data dokumentasi, kemudian data 

yang di peroleh melalui pencatatan di lapangan dianalisa melalui tiga jalur 

kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
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2. Reduksi Data 

Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pengabstrakan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yangada 

dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Sebagaimana yang kita 

ketahui reduksi data berlangsung secra terus-menerus selama prosyek 

berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk 

analisis yang menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan menggunakan cara 

sedemikian rupa kesimpulan akhir bisa ditarik dan diverivikasi. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan alur kedua yang penting dari tahapan 

analisis. Membatasi suatu “penyajian” sebagai bentuk kumulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan terdapat adanya penarikan 

kesimulan danpengamilan tindakan. Melihat penyajian-penyajian penelitian 

akan mudah memahami yang sedang terjadi dan yang harus dilakukan, lebih 

jauh menganalisis atau memahami suatutindakan atas dasar pemahaman yang 

di peroleh dari hasil penyajian-penyajian tersebut. Pada tahap penyajian data, 

yang di lakukan peneliti adalah menyajukan data berupa hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi tersebut yang sudah di rangkum dan 

disederhanakan sehingga menghasilkan uraian yang jelas dan akurat. 

4. Kesimpulan/Verfikasi 

Tahap analisi ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.Dari 

awal mengumpulkan data, peneliti mulai mencari arti dan benda-benda, 

mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 
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mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverfikasi selama berlangsungnya penelitian. Ditemukannya tiga hal 

utama, yaitu redukdi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang berkaitan saat sebelum, selama 

dan sesudah penggumpulan data, dengan ini membangun wawasan yang di 

sebut analisis. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam suatu penelitian 

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) 

agar hasil penelitian dapat di pertanggung jawabkan. Untuk menghindari 

kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, maka perlu dilakukan 

pengecekan keabsahan data. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi 

dengan teman sejawat (Sugiyono, 2014: 270).  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagi pembanding terhadap terhadap data itu. Oleh karena itu, pemeriksa 

keabsaan data dalam penelitian ini di lakukan dengan cara triangulasi. 

Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah  

menggunakan triangulasi sumber, yang dimana selama proses penelitian ini, 

peneliti menguji kredibilitas data yang di peroleh dengan membandingkan 

data sejenis melalui berbagai macam sumber data sejenis melalui berbagai 

macam sumber data, yaitu membandingkan keterangan informan satu dengan 
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yang lainnya pada jenis data yang sama dan membandingkan data dari 

dokumen satu dengan dokumen terkait lainnya (Sugiyono, 2014: 121). Peneliti 

melakukan pengecekan data kepada beberapa sumber yang menjadi informan 

dalam penelitian ini, yaitu kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap 

data-data yang ada di Komunitas Aku Juga Anak Bangsa Jaringan 

Kemanusiaan Kota Malang dan terhadap mereka yang ikut andil dalam 

kegiatan advokasi sosial yang di lakukan. 


