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BAB III METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian dan Pendekatan 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memaparkan fenomena yang ada 

dengan memaparkan data secara kata-kata, gambar dan bukan dengan angka. 

Sugiono (2013:8) menyebutkan bahwa metode kualitatif juga sebagai metode 

artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni ( kurang berpola), dan 

disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan 

dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian 

kualitatif juga sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga 

sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan 

untuk penelitian bidang antropologi budaya ; disebut sebagai metode kualitatif 

karena data yang terkumpul dan analisis nya lebih bersifat kualitatif.  

Istilah penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Taylor dalam Moloeng (2011:4) 

mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

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

dan prilaku yang diamati. Menurutnya pendekatan ini diarahkan pada latar 

individu tersebut secara holistik (utuh) jadi dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi 

perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. 
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Peneliti berpendapat bahwa penelitian desktiptif kualitatif akan lebih menjelaskan 

dengan bahasa-bahasa yang dapat menjadi gambaran terhadap suatu fenomena 

agar lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan dan perbedaan antara fenomena yang satu 

dengan fanomena lainnya. Jenis penelitian kualitatif lebih kepada penelitian 

mendalam dan akurat serta hasil dari penelitian akan lebih banyak berupa uraian 

deskriptif serta analisis sehingga pertanyaan dalam penelitian dapat terjawab.  

Peneliti mencoba menjelaskan bagaimana pelaksanaan Peraturan No.03 Tahun 

2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dikota Bandar 

Lampung, apakah telah mengalami pencapaian tujuan berdasarkan isi Peraturan 

Daerah tersebut atau malah sebaliknya. Dengan ini peneliti akan mengevaluasi 

perda berdasarkan fenomena di lapangan dengan meggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sangatlah penting dalam setiap proses penelitian, hal ini 

dikarenakan untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. 

Fokus penelitian sangatlah penting dalam setiap proses penelitian, hal ini 

dikarenakan untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. 

Menurut Sugiyono (2013:208), menjelaskan bahwa untuk mempertajam penelitian 

kualitatif, peneliti harus menetapkan fokus penelitian yang merupakan domain 

tunggal atau beberapa domain terkait dengan situasi sosial. Dalam penelitian 

kualitatif penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan  
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informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi 

itu berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi 

sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari 

situasi sosial yang diteliti. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif 

diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour 

question  atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum 

ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada 

tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara luas dan 

mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. 

Spradley dalam Sugiyono (2013:209) mengemukakan empat alternatif untuk 

menetapkan fokus yaitu : 

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. 

2. Menetapkan fokus berdarkan domain-domain tertentu organizing domain. 

3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. 

4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-

teori yang telah ada. 

Adanya penetapan fokus dalam penelitian kualitatif adalah untuk memberikan 

batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan pembatasan ini peneliti  

memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan 

penelitian. 

Berkaitan dengan penelitian ini fokus penelitian ini berfokus pada : 

Evaluasi Pelaksanaan Perda No 03 Tahun dalam pembinaan masalah anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis difokuskan pada 6 unsur pokok yaitu : 



33 
 

1. Efektivitas 

Adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan 

ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

2. Efisiensi 

Adalah perbandingan terbaik antara suatu keadaan dengan keadaan sebelumnya 

dilihat dari proses pelaksanaan peraturan daerah yang didasarkan pada waktu dan 

biaya. 

3. Kecukupan 

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, 

nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. 

4. Perataan 

Berkenaan biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-

kelompok berbeda. 

5. Responsivitas 

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, 

preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target 

kebijakan 

6. Ketepatan 

Ketepatan, dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan 

kebijakan yang benar benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, 

mempuyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. 
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Dan Fokus Yang terakhir mengenai Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan 

Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan 

penelitian, dalam penelitian ini lokasi menjadi sumber informasi yang dapat 

mengungkap dan menggambarkan fenomena yang terjadi serta informasi yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pelaksanaan 

peraturan daerah no. 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, 

dan pengemis dikota Bandar Lampung. Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisis Pamong Praja dan Lembaga-

Lembaga Sosial di Kota Bandar Lampung seperti Yayasan Sinar Jati dan tempat 

tempat keramaian seperti lampu merah, pasar tradisional, terminal dan tempat 

umum lainnya. Gambaran kejadian tersebut sering peneliti perhatikan sehari-hari 

banyak di protokol Jl. Pramuka, Lampu merah Way Halim, Jl. ZA. Pagar Alam, 

pasar bambu kuning. penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), alasan 

peneliti mengambil sampel lokasi tersebut karena Wilayah tersebut sangat 

strategis bagi para pengamen, gelandangan dan pengemis dalam melakukan 

aktivitas kesehariannya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam Sugiyono (2010:224) merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

memperoleh data, karena jika seseorang peneliti tidak mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data standar yang 
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ditetapkan. Secara umum teknik pengumpulan data ada empat macam yakni 

observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan. Dalam penelitian 

ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:  

1. Observasi  
 

Nasution dalam Sugiyono (2010: 226) menyatakan observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu 

dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, 

sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang 

sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas”  

 

Berdasarkan definisi di atas, maka observasi merupakan pengamatan langsung ke 

lokasi penelitian untuk mendapatkan data atau gambaran yang jelas dari objek 

penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam 

obeservasi ini, penelitian mengkaji tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No. 03 

Tahun  2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di 

Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan Oleh Dinas Sosial selaku instansi 

penanggung jawab, Sat Pol PP sebagai pelaksana penertiban di lapangan dan 

Beberapa lembaga yayasan sebagai tempat pembinaan seperti APIK dan Yayasan 

Sinar Jati.Kegiatan observasi dalam penelitian ini akan ditujukan pada kondisi 

objektif aktifitas dan langkah-langkah serta upaya yang telah ditempuh oleh Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanaan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 

2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota 

Bandar Lampung.  



36 
 

2.Wawancara 

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2010:231) adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara terstruktur dan penentuan informan ditentukan 

secara purposive, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya serta informan 

yang diwawancarai adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah No.03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung, seperti informan yang 

berasal dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, LKS APIK Lampung, dan 

lembaga-lembaga yang melakukan pembinaan terhadap Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis di Kota  Bandar Lampung, Anak Jalanan, 

gelandangan dan pengemis serta Mayararakat Umum yang juga menjadi target 

sasaran dari peraturan daerah. Berikut adalah daftar yang menjadi informan dalam 

penelitian ini: 

Tabel 5. Daftar Informan 

No Nama Jabatan 

1 Bapak. Muzairin Daud Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi  Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung 

2 Bapak. Suheri Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial 

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

3 Ibu Dian Eka Darma W Ketua Harian LKS APIK Lampung 

4 Bapak Faizudin  Kepala LKS Nurul Qalbu Yayasan Sinar 

jati 

5 Bapak. Adi Wibowo Sekertaris Yayasan Sinar Jati 

6 Bapak Saad   Asisten III Pemerintahan Kota (Pemkot) 

Bandar Lampung  
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7 Bapak. Herman Karim  Kabid Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Pol PP Kota Bandar 

Lampung 

8 Irvan  Pengguna Jalan Kendaraan Bermotor 

9 Andryan Pengguna Jalan Kendaraan Bermotor 

10 Bapak. Firdaus Pengguna Jalan Kendaraan Mobil 

11 Bapak. Toha Pengguna Jalan Kendaraan Mobil 

12 Fitrah Pengguna Jalan kendaraan Bermotor 

13 Ibu Yati Sasaran Kebijakan (Pengemis) 

14 Ibu Wiwi  Sasaran Kebijakan (Pengemis) 

15 Bapak. Badrus Masyarakat Umum  

Sumber Informan : informan ditentukan peneliti berdasarkan  keterkaitan dengan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah No.03 Tahun 2010. 

 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen Usman (2011:69). Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa Perda No. 3 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 31 

Tahun 1980 tentang Usaha Penanggulangan Gepeng, UU RI No.11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial, buku-buku, jurnal, skripsi, data-data statistik 

maupun foto-foto dan lainya yang terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

ini. Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. 

E. Teknik Analisa Data  

Bodgan dalam sugiyono (2013:244) menyatakan bahwa analisa data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada 
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orang lain. Sedangkan Susan Stainback dalam Sugiyono (2013:244) 

mengemukakan bahwa analisa data merupakan hal yang kritis dalam proses 

penelitian kualitatif. Analisa digunakan untuk memahami hubungan dan konsep 

sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.  

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan analisa data kualitatif yaitu  

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilh milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, 

,mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. 

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Maka dari itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini mengadopsi model analisis yang dikemukakan miles dan huberman dalam 

Sugiyono (2013:246) .Teknik analisis ini dijelaskan pada gambar berikut : 

Bagan 2. Teknik Analisa Data (Flow Model) 

Periode pengumpulan 

   Reduksi Data  

  Antisipasi Selama    Setelah  

    Display Data Analisis 

   Selama    Setelah 

   Kesimpulan/verifikasi 

   Selama    Setelah   

Sumber :miles dan huberman dalam Sugiyono (2013:246)  
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.1. Reduksi Data  

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-

hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. 

Pada penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan diseleksi serta dirangkum, 

difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor penghambat baik 

yang bersumber dari internal maupun eksternal pihak pelaksana peraturan daerah. 

Penelitian ini memilih dan menyeleksi data yang sesuai dengan aspek-aspek yang 

terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 tentang 

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam 

penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Menurut Miles and 

Huberman dalam Sugiyono (2013:249) menyatakan hal yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data maka peneliti akan  

mudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami berdasarkan data tersebut. Dalam penyajian data peneliti 

akan menggunakan teknik yang telah dijelaskan yaitu dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya 
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3. Penarikan Kesimpulan   

Kegiatan analisis yang terakhir ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari 

permulaan pengumpulan data, seorang peneliti mulai mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan hanyalah 

sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan 

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini, peneliti 

membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya 

sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara 

berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, 

dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil 

penelitian secara lengkap dan jelas. 

F. Teknik Kehabsahan Data 

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya 

dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Sementara itu, keabsahan data 

sendiri merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (realibilitas). Untuk menetapkan keabsahan 

(trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Kesimpulan dalam 

penelitian menurut Sugiyono (2013:253) adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal, atau interaktif, hipotesis atau 

teori.  
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Menurut Moloeng (2011:324) untuk menentukan kehabsahan data diperlukan 

teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Ada empat kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan 

yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian 

Tabel 6. Kriteria Teknik Pemeriksaan Data 

KRITERIA TEKNIK PEMERIKSAAN 

Derajat Kepercayaan 

1. Perpanjangan keikut-sertaan 

2. Ketekunan pengamatan 

3. Triangulasi 

4. Pengecekan sejawat 

5. Kecukupan referensial 

6. Kajian kasus negatif 

7. Pengecekan anggota 

Keteralihan 8. Uraian rinci 

Kebergantungan 9. Audit kebergantungan 

Kepastian 10. Audit kepastian 

Sumber : Moloeng (2011:324) Kriteria Teknik Pemeriksaan Data 

Isu dasar dari hubungan keabsahan data pada dasarnya adalah sederhana. 

Bagaimana peneliti membujuk agar pesertanya (termasuk dirinya) bahwa temuan-

temuan penelitian dapat dipercaya, atau dapat dipertimbangkan. Untuk memenuhi 

hal tersebut maka penulis melakukan recheck temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori guna 

menimbulkan derajat kepercayaan data yang diperoleh. Adapun untuk memeriksa 

derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data itu.  
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Dalam penelitian ini triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

triangulasi sumber, teknik dan menggunakan bahan referensi. Dalam penelitian ini 

triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda dan mengunakan bahan referensi dilakukan 

dengan cara menyertakan hasil wawancara, foto atau dokumentasi untuk 

membuktikan data hasil wawancara.  

 


