
 

 

 

  

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomna ( 

Moleong, 2001:6 ). Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui gambaran nyata 

tentang implementasi kebijakan kabupaten/kota layak anak di Kabupaten 

Lampung Selatan. Dalam penelitian ini diperlukan pengamatan yang 

mendalam dan menyeluruh, dan data yang diungkap bukan berupa angka-

anglka tetapi berupa kata-kata dan dokumen 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat 

dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan penentuan lokasi ini adalah  

agar dapat diketahui dengan jelas tentang obyek yang akan diteliti. Lokasi 

dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian dilakukan  

dari Bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015. 

 

C. Fokus Dan Indikator Penelitian 

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Adapun maksud dalam 

merumuskan masalah penelitian dengan memanfaatkan fokus adalah, pertama, 

penetapan fokus dapat membatasi penelitian; kedua, penetapan fokus berfungsi 
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untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk keluar (inclusion-exclusion 

kriteria atau informasi baru yang diperoleh dilapangan sebagaimana 

dikemukakan Moleong (2004:93-94) Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti 

akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan 

Menurut Moleong (2004:97) fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang 

diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah  ataupun kepustakaan lainnya. 

Sehingga apabila peneliti menghadapi masalah maka peneliti akan mencari dan 

mendalami lagi sumber-sumber kepustakaan yang relevan sebelum terjun ke  

lapangan. Dengan fokus inilah peneliti akan tahu persis tentang data yang perlu 

dikumpulkan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah: (1) isi 

kebijakan, dengan indikator yang akan dikaji adalah penguatan kelembagaan, 

kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan 

alternatif, kluster kesehatan dan kesejahteraan, kluster pendidikan, 

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, kluster perlindungan 

khusus . (2) komunikasi, indikator yang akan dikaji adalah sosialisasi dan 

pemahaman terhadap kebijakan, (3) Koordinas, indikator yang akan dikaji 

adalah koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dan koordinasi antara 

satuan kerja perangkat daerah dengan institusi terkait.. 

 

 

D. Sumber Data Penelitian 

 

Sumber data adalah  berbagai informasi  tentang obyek yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, sumber data didapatkan dari: 
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1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data berupa keterangan yang diperoleh secara 

langsung dari obyek penelitian atau nara sumber yang ada di lapangan yang 

kemudian akan dianalisa sehingga diharapkan akan memperoleh  hasil yang 

sebenarnya dari obyek yang diteliti.  Data dari penelitian ini berasal dari 

wawancara langsung dengan para informan yang ditentukan  dengan 

menggunakan teknik purposive sampling agar data yang diperoleh sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Informan dari penelitian ini 

adalah:  

N

O 

INFORMAN JUMLA

H 

1 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana 

1 orang 

2 Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA 1 orang 

3 Kepala Bidang Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan 1 orang 

4 Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas 

Pendidikan 

1 orang 

5 Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 

BPPKB 

1 orang 

6 Pengurus Rumah Aman 1 orang 

7 Pengurus Lembaga Perlindungan Anak 2 orang 

8 Pengurus Forum Anak Kabupaten 2 orang 

 JUMLAH 10 orang 

Sumber: Peneliti, 2015 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang berupa catatan , dokumentasi 

maupun arsip yang relevan dengan focus penelitian. Data ini diperoleh dari 

dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki  Pemerintah daerah kabupaten 

Lampung Selatan yang berkaitan dengan  implementasi kebijakan 

kabupaten layak anak di Kabupaten Lampung Selatan 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1.  Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.  Jadi observasi 

dapat dilakukan memalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, 

dan pengecap ( Suharsimi 2002:146 ). Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan observasi atau pengamatan terhadap implementasi kebijakan 

kabupaten layak anak di kabupaten Lampung Selatan. 

2. Interview 

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Maksud melakukan wawancara  seperti yang dikemukakan oleh Lincoln 

dan Guba ( Moleong 2005:186 ) antara lain: merekonstruksi mengenai 

orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian 

sebagai yang dialami pada masa lalu, memproyeksikan  yang diharapkan 

dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan 

memperluas infoemasi yang diperoleh dari orang lain 

Interview atau wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap  Kepala  

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  sebagai Ketua 

Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak, Kasubbid Perlindungan 

Perempuan dan Anak di BPPKB, Kepala Bidang Sosial Budaya pada 

BAPPEDA, Kasubbid. Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan, 

Kabid. Pelayanan Dasar di Dinas Kesehatan, dan pihak-pihak yang secara 

langsung aktif dalam pengelolaan kebijakan pengembangan 
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kabupaten/kota layak anak.. Hal ini dimaksud untuk memperoleh 

informasi atau keterangan mengenai implementasi kebijakan kabupaten 

layak anak di Kabupaten Lampung Selatan 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini akan dipergunakan untuk mengungkap 

data tentang implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten 

Lampung Selatan. 

F. Metode Analisa Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif  

tidak dimulai dari reduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yaitu dari data 

empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan kemudian 

menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. 

 

Analisis data dilaksanakan bersamaan  proses pengumpulan data. Data yang 

diperoleh harus lengkap, menyeluruh dan dalam latar lingkungannya. Oleh 

karena itu jika kesimpulan yang diperoleh kurang mantap atas dasar 

pengamatan yang pertama atau terdahulu,  maka peneliti kembali 

mengumpulkan data untuk menyempurnakan hasil berdasarkan temuan yang 

lebih lengkap lagi.  Dengan demikian analisis data dilakukan secara induktuf 

dengan model analisa interaktif.  Dan untuk lebih jelasnya tentang model 

analisa interaktif, dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Dari gambar tersebut dpat kita lihat model analisa interaktif melalui tahap-

tahap sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu melakukan penelitian langsung pada obyek 

yang diteliti, kemudian disajikan dalam data yang akan diteliti 

2. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data berupa 

pembuatan ringkasan, pengkodean, dan menulis memo. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data disajikan secara deskriptif yang didasarkan kepada aspek 

yang diteliti,  sehingga dimungkinkan dapat memberikan gambaran 

seluruhnya atau sebagian tertentu dari aspek yang diteliti, sehingga dapat 

menggambarkan seluruh atau  sebagian tertentu dari aspek yang diteliti 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman terhadap data 

yang telah disajikan dan di buat dalam pernyataan singkat yang mudah 

dipahami dengan mengacu kepada pokok permasalahan yang diteliti, 

proses reduksi data, penyajian data, dan kemudian dilakukan verifikasi 
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