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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan dan jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti sebab 

melihat permasalahan yang nantinya akan diteliti bersifat holistik, kompleks dan 

dinamis, oleh sebab itu, tidak mungkin data peran Save The Children dalam 

memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasn dilakukan pendekatan 

dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumennya seperti tes dan 

quesioner. 

Untuk itu peneliti mencoba untuk memahami segala bentuk persoalan tentang 

peran Save The Children dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban 

kekerasan ini secara mendalam sehingga mampu untuk menemukan pola hipotesis, dan 

teorinya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Abercrombie, Hill Turner (1984) 

dalam Wisadirana (2005: 11) bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian 

yang dicirikan oleh tujuan penelitian yang ingin memehami gejala-gejal yang tidak 

memerlukan kuantifikasi ataupun gejala-gejala yang tidakkmemungkinkan  

untukkdiukur secaraatepat atau kuantitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatifediuraikan dengan berbagai kata-kata menurut 

pandangan reponden, apa adanyassesuai dengan pertanyaannpenelitiannya,kkemudian 

dianalisissdengan berbagai kalimat atau sebuah pandangan yang melatarbelakangi 

responden berprilakuu(berpikir,bberperasaan, dannbertindak). Direduksi, kemudian 

ditriangulasikan, danndisimpulkan (diberi makna oleh peneliti), setelah itu 
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diverifikasis(dikonsultasikanekembali kepadaaresponden atau dengantteman 

sejawatnya)  (Usman & Akbar, 2009: 130). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif berharap bahwa dengan cara ini dapat mendeskripsikan dan 

menganalisis semua permasalahan secara detail terkait dengan peran Save The Children 

dalam memberikan Pendampingan terhadap anak korban kekerasan di Kupang. 

Ada bebrapa alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini, seperti : 

1. Metode deskriptif kualitatif lebih mudah digunakan apabila dikaitkan dengan 

permasalahan atau fenomena yang terjadi dilapangan seperti perlindungan anak. 

2. Metode kualitatif mampu menggambarkan permasalahan yang terjadi secara 

jelas dan detail. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat diamana peneliti melakukan penelitian dan 

juga sebagai tempat peneliti melihat keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, 

sehingga peneliti mampu memperoleh data yang akurat, valid, dan absah. 

Lokasi penelitian menunjukan bahwa tempat dimana peneliti mengamati dan 

mengambil data sesuai dengan keadaan dari obyek penelitian. Lokasi penelitian yang 

dimaksud disini adalah lembaga Save The Children di Jl. Sam Ratulangi IV No. 3, 

RT.20/RW.07, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima. Kota Kupang, Nusa 

Tenggara Timur. 

Ada beberapa alasan peneliti memilih di lembaga tersebut adalah : 

1. Karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang memiliki tugas utama 

yakni dalam  memperjuangkan hak-hak anak. 
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2. Selama ini lembaga tersebut menunjukan kontribusi positifnya dalam 

melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak di Kota Kupang. 

3. Dari data yang diperoleh peneliti menemukan beberapa kasus kekerasan 

terhadap anak di Kota Kupang memang sangat memprihatinkan, data  dari 

direksi LBH APIK NTT, menjelaskan bahwa dalam catatan akhir tahun 

LBH APIK NTT menyebutkan, sepanjang tahun 2017, banyak terjadi 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Riset tersebut menyatakan 

bahwa sepanjang tahun 2017 terdapat 111 kasus dengan 12 jenis kasus. 

Kasus KDRT merupakan kasus tertinggi sebanyak 57 kasus. Kemudan 

data dari dinas sosial (DINSOS) kota Kupang. kasus kekerasan terhadap 

anak mencapai 503 kasus. Dengan tingkat kasus tertinggi yakni kekerasan 

seksual. Berdsarkan data 2017 tercatat 200 kasus yang melibatkan anak 

sebagai korban. Sedangkan 2018 baru tercatat 40 kasus. Akumulasi jumlah 

kasus sejak 2015-2018 tercatat 503 kasus, dengan tingkat kasus tertinggi 

pelecehan seksual pada anak yang dalam kategori usia dibawah 18 tahun 

(Pos Kupang, 26 Januari 2018. “Kasus Perzinahan di NTT Meningkat 

Tajam). Dari beberapa data di atas memberikan ketertarikan pada peneliti 

untuk mengkaji lebih jauh untuk mengetahui permasalahan anak yang ada 

di Kota Kupang. 

3.3. Subyek Penelitian 

Dalam sebuahhpenelitian ini peneliti berupaya untuk menemui dan memperoleh 

informasi terkait dengan Peran Save The Children dalam memberikan pendampingan 

terhadap anak korban kekerasan melalui yayasan sayangi tunas cilik di Kupang. 
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Sehingga dalam pemilihan subjek ini mereka yang dianggap mengetahui dan 

memahami segala bentuk problem terkait dengan anak serta penanganannya yang 

dilakukan oleh Save The Children sehingga data yang diberikan secra akurat. 

Penelitiannini, peneliti mencoba memasuki sebuahakondisi sosialLyang 

manaadalam kondisi tersebut penelitimmelakukan  sebuah wawancaraayang dipandang 

tahuttentang kondisi atau situasiiyang terjadi. Sehingga dalam menentukan sumber data 

untuk melakukan wawancara dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu.  

Peneliti menggunakan teknik pengambilan purposive karena dalam penentuan 

subyek berdasarkan orang yang mengetahui dan memahami terkait dengan informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain itu subjek ditentukan dengan berbagai kriteria 

sehingga data yang di kumpulkan secara akurat. Penentuan kriteria sebagai berikut; 

 

Tabel 1 : Kriteria menentukan subjek penelitian 

No Kriteria Alasan 

1. Staff atau pegawai Save The 

Children Kota Kupang bekerja 

Minimal 1 Tahun. 

Dalam penentuan ini karena lamanya 

staff/pegawai bekerja di lembaga tersebut 

tentu sudah mengetahui dan memahami segala 

bentuk informasi yang ada di lembaga 

khusunya manager yayasan tersebut tentu ia 

memahami bentuk penanganan terhadap kasus 

kekerasan anak. 
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2. Divisi pendampingan dan 

advokasi yang terlibat 

langsung dalam penanganan 

kasus anak. 

Tentu mereka mengetahui data dan segala 

bentuk informasi terkait dengan anak, selain 

itu mereka juga sering berada di lapangan dan 

berinteraksi dengan klien secara langsung. 

  

3. Bersedia diwawancarai Untuk menjaga kelangsungan dalam proses 

penggalian data berjalan dengan baik maka 

dalam hal ini dibutuhkan ketersediaan dan 

kesanggupan dari informan sehingga data yang 

nantinya akan dikumpulkan oleh peneliti itu 

secara valid dan akurat.  

Sumber : Dikelola oleh peneliti 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Didalam sebuah penelitian, data merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan selain metodologi. PenggunaanNteknik dannalat pengumpulanedata yang 

tepatImemungkinkan peneliti mendapatkan data secara obyektif. Dalam proses 

penelitianbbisa mengguanakan satu metode atau bahkan lebih. Jenis metode yang 

dipakai dalammpengumpulan datahharus sesuaihdengan sifatddan karateristik 

penelitianGyang dilakukan. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti 

menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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3.4.1. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data atau informasi 

dengan melalaui suatu pengamatan terhadap obyek yang diteliti (Wisadirana, 2005: 67-

68). Observasi sebagai metode atau teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua 

macam yaitu;  

1. Observasi langsung, yaitu peneliti secara langsung mengamati apa yang ingin 

diperoleh sebagai data. 

2. Observasi tidak langsung, yaitu peneliti menggunakan dokumentasi visual seperti; 

foto, film, video dalam pengumpulan data.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi untuk mengetahui kondisi 

pada keluarga yang mengalami korban kekerasan. Selain itu observasi dilakukan untuk 

melihat kondisi di lapangan secara langsung. Ada beberapa data yang di ambil dalam 

observasi ini yakni untuk mengetahui bagaimana Save The Children menangani anak 

korban kekerasan di Kupang dan program apa saja yang diberikan oleh Save The 

Children terhadap anak korban kekerasan di Kupang. 

3.4.2. Wawancara 

Wawancara merupakan salahhsatu metode yanggdigunakan dalam  

pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atauuhubungan 

pribadiaantara pengumpul data (Pewancara) dengan sumber data (responden). Dalam 

komunikasi yang dilakukan baik secara langsung maupun dilakukan secara tidak 

langsung. Wawancara tidak langsung menggunakan daftarrpertanyaan yanggdikirim 

kepadar esponden (biasanya lewat sms), dan responden menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti secara tertulis, kemudiangmengirim kembaliddaftar 
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pertanyaangyang telahhdijawabnya kepadahpeneliti. Wawancara langsung,wwawancara 

dilakukanddengan cara “Face to face” artinyaapeneliti (pewancara) bertatapan langsung 

dengannresponden untukKmenanyakan secaraalisan  sesuai dengan hal-hal 

yangddiinginkan, dangdijawab respondengdicatateoleh pewancara (Adi, 1991: 73). 

Dalam penelitiangini salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara 

yakni peneliti menanyakan langsung kepada pihak lembaga Save The Children Kupang 

terkait dengan problem kasus kekerasan terhadap anak serta apa saja yang dilakukan 

oleh Save The Children dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban 

kekerasan. Selain itu peneliti mewawancarai korban yang mengalami kekerasan terkait 

dengan bentuk kekerasan apa saja yang mereka alami. 

3.4.3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan sebuah catatan peristiwa yang pernah terjadi. Dokumen 

bisa berbentuk  dalam sebuah tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan misalnya seperti catatan harian, 

sejarahkkehidupan (lifeghistories), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen dalam 

bentuk gambar, misalnya seperti foto, sketsa dan lain-lain. Kemudia dokumen dalam 

bentuk karyaamisalnya seperti karya seni, yang berupa gambar, patung,Film, danglain-

lain. Studiodokumen merupakan pelengkap darimpenggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitianekualitatif (Sugiyono, 2016: 240). Dalam dokumenTbogdan 

menyatakang “in most tradition of qualitative research, the phrase personal document 

is used broadly to refer  to any first person narrative produced by an individual which 

describes his or her own actions, experience and belief” (Kebanyakan dalam tradisi 

penelitian kualitatif, frase dokumen pribadi digunakan secara luas untuk merujuk pada 
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narasi orang pertama yang dihasilkan oleh seorang individu yang menggambarkan 

tindakan, pengalaman, dan keyakinannya sendiri). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi seperti dari buku, 

jurnal, artikel di internet serta dari berbagai sumber lainnya untuk melengkapai data-

data yang diperlukan terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh Save The Children 

dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan dan bagaimana Save The 

Children menanganai anak korban kekerasan. Selain itu data yang diperoleh dari 

peneliti ketika melakukan penelitian menggunakan metode dokumentasi berupa bukti 

kongkrit dari hasil penelitian, berupa dokumen dari lemabaga, foto, rekaman video, dan 

lain-lain. 

3.5. Teknik Analisis data 

Dalam halAanalisis data kualitatifeBogdan menyatakangbahwa : Analisis data 

adalah sebuah proses mencaripdan menyusun dilakukan secara sistematisedata 

yangddiperoleh dari hasilwwawancara, catatanglapangan, dangbahan-bahan lainnya, 

sehinggaddapat mudahhdifahami, dan temuannyaadapat diinformasikankkepada orang 

lainn(Sugiyono, 2016: 244). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikemukakan bahwa analisis data 

adalah sebuah proses dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan data-data yang telah 

dikumpulkan kemudian diorganiasaikan berdasarkan kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami 
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baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Aktivitas dalam menganalisis data, 

yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication.  

1. DataPreductiong(ReduksinData) 

Dalam melakukan sebuah penelitiangdata yang diperoleh di lapangan cukup banyak 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam penejelasan sebelumnya bahwa 

semakin lama peneliti berada di lapangan maka semakin banyak pula data yang di 

kumpulkan dan makin komplekssdan rumits. Untukkitu perlussegera dilakukanaanalisis 

dataamelalui reduksisdata. 

Mereduksi sebuah data berarti merangkumkan dari berbagai sumber, memilihIhal-

hal yangPpokok, memfokuskannpada hal-hal yanggpenting,ddicari temaadan 

polanyaa(Sugiyono, 2016: 247). Dengangdemikian datayyang telah direduksisakan 

memberikanggambaran yangllebih jelas, dansmempermudah penelitisuntuk 

melakukangpengumpulan datasselanjutnya. 

2. DataBDisplay (PenyajianEData) 

Biasanya dalam penelitian kualitatif setelah data di reduksi, makahlangkah 

selanjutnyaaadalah mendisplaykanddata. MelaluiPpenyajian datattersebut, makandata 

yang diolah menjadihterorganisir, tersusun  sehinggahdata tersebut semakin mudah 

untuk dipahami.  

Dalammpenelitian kualitatif, penyajian data biasahdilakukan dalam bentukuuraian 

yang singkat,bbagan, hubungannantar kategori,Fflowchart, dan sejenisnyaa(Sugiyono, 

2016: 249). Selain itu, dalam penelitian kualitatif penyajian data yang sering digunakan 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan cara tersebut mampu memudahkan 
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untuk memahami apa yang terjadi, sehingga mampu merencanakan kerja untuk 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.  

3. Conclusion Drawing / Verivication 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman 

dalam (Sugiyono, 2016: 252) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam 

analisis data kualitatif, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah apabila di tahap pengumpulan data berikutnya tidak menunjukan atau 

menemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung kesimpulan sebelumnya. Apabila 

dalam sebuah kesimpulan yang dipaparkan  ditahap awal masih menunjukan bukti-bukti 

yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan  untuk mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang disajikan merupakansebuah  kesimpulan yang bisa 

dikatakan kredibel. 

Kesimipulan dalam penelitiannkualitatif adalahmmerupakan sebuah temuan 

baruuyang sebelumnya belum pernah ditemukang(Sugiyono, 2016: 253).tTemuan bisa 

berupah deskripsi atauugambaran suatuoobyek yang sebelumnya masih belum jelas 

sehingga setelahhditeliti menjadijjelas, dapat berupahhubungan kausallatau 

interaktif,hhipotesis atautteori. 

3.6. Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan data meliputi uji credibility 

(validitas internal), transferability (Validitas ekternal), dependability (reliabelitas), dan 

confirmability (obyektifitas). Namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah 

kredibilitas yang merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitiaj kualitatif. 
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Dalam  hal reliabilitas, Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono (2016: 267) 

menyatakan bahwa:  

“Reliabilty is often defined as the consistency and stability of data or findings. 

From a positivistic perspective, reliability typically is considered to be 

synonymous with the consistency of data produced by observations made by 

different researchers (e.g interrater reliability), by the same researcher at 

differet times (e.g test retest), or by splitting a data set in two parts (split-half)” 

Reliabilitas sering didefinisikan sebagai konsistensi dan stabilitas data atau 

temuan. Dari perspektif positivistik, reliabilitas biasanya dianggap identik 

dengan konsistensi data yang dihasilkan oleh pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti yang berbeda (misalnya keandalan interrater), oleh peneliti yang sama 

pada waktu yang berbeda (misalnya tes ulang), atau dengan memisahkan satu set 

data dalam dua bagian (split-half) ” 

 

Penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah 

triangulasi. Triangulation is qualitative0cross-validation. It assesses yhe sufficienci of 

the dateGaccording to the convergence of multiple data sources or multiple data 

collection proceduresS(WiliamWWiersma, 1986) dalamm(sugiyono, 2016: 

273).TTriangulasi dalamppengujian kredibilitas iniddiartikan sebagaippengecekan 

dataddari berbagai sumberrdengan berbagaiccara dan berbagaiwwaktu. Untuk itu 

Sugiyono (2016: 273-274) menyatakan bahwa ada bebrapa triangulasi, seperti; 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan yang digunakan oleh peneliti  

adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan oleh peneliti dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber yang menjadi informan dalam penelitian ini, seperti ; staff/pegawai 

lembaga Save The Children Kupang serta anak korban kekerasan di Kupang. Hal ini 

dilakukan oleh peneliti untuk memastiakn data secara jelas dan akurat yang nantinya 

akan di pakai dalam kebutuhan penelitian. 


