
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:9) 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang 

mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang 

merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan 

pada makna. 

 

Denzin dan Licoln (dalam Moleong, 2009:5) menyatakan penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. Sedangkan Moleong sendiri mendefinisikan 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
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Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan 

hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah 

yang diteliti. Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat menelaah 

informasi lebih dalam untuk mengetahui hasil penelitian. Penelitian kualitatif 

dalam penelitian ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan guna 

mendapatkan data atau informasi yang bersifat sebenar-benarnya serta 

memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai informasi 

tentang keterlibatan multisakeholders yang menangani masalah anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis di Bandar Lampung, yang difokuskan pada 

interaksi antar stakeholder dan prinsip good governance yang digunakan dalam 

penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 

 

B. Fokus penelitian 

Spradley (dalam Sugiyono, 2012:208) menyatakan bahwa fokus merupakan 

domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus 

juga  merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif, yang berisi pokok 

masalah yang bersifat umum dan masih bersifat sementara, serta dapat 

berkembang atau berubah setelah peneliti turun ke lapangan. Fokus penelitian 

juga membantu untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan 

dan menunjang peranan penting dalam memandu serta mengarahkan jalannya 

penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini meliputi: 

1. Interaksi Antar Stakeholder dalam Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis 
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a. Interaksi pada tahap penertiban, aktor yang terlibat dari sektor 

pemerintah saja yaitu Dinas sosial dan Satpol PP. 

b. Interaksi pada tahap pembinaan, melibatkan seluruh stakeholders, yaitu 

Dinas sosial, Yayasan Sinar Jati Lampung, dan LSM Amanah Pendidik 

Insan Kamil (APIK). 

c. Kendala dalam interaksi antar stakeholders, yaitu tidak adnya forum 

diskusi untuk menyampaikan permasalahan atau keluhan yang dihadapi 

masing-masing stakeholder dan kinerja pegawai yang masih buruk. 

 

2. Penerapan Prinsip Good Governance yang digunakan dalam Penanganan 

Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, yaitu: 

a. Penegakan hukum 

b. Responsif, dan 

c. Akuntabilitas 

 

C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis 

Lokasi penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) yaitu berdasarkan 

fakta yang ada di lapangan dan hasil pra riset yang telah dilakukan peneliti 

melalui wawancara dan observasi. Alasan peneliti memilih lokasi Kota Bandar 

Lampung sebagai lokasi penelitian dan Dinas Sosial, Satpol PP, sektor swasta 

serta LSM sebagai unit analisis adalah karena beberapa hal, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung dan sebagai 

pusat pemerintahan Provinsi Lampung yang memiliki pertumbuhan 
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pembangunan yang begitu pesat, seperti pambangunan gedung-gedung 

yang semakin menjamur, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Hal ini 

berbanding kontras dengan masih banyaknya pengemis, gelandangan dan 

anak jalanan di tengah kota. 

2. Dinas Sosial dan Satpol PP sebagai institusi yang secara langsung 

ditugaskan oleh Pemerintah dalam penanganan anjal dan gepeng. 

3. Yayasan Sinar Jati Lampung 

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang dalam hal ini yaitu APIK 

(Amanah Pendidik Insan Kamil)  

Beberapa hal yang telah dipaparkan diatas merupakan dasar utama peneliti 

menentukan lokasi penelitian dan unit analisis, di samping pertimbangan lainnya 

yaitu pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2012:224) merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. 

  

1. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, dengan menggunakan teknik wawancara secara 

mendalam dan observasi mengenai keterlibatan multistakeholder dalam 

penanganan masalah anak jalanan seta gelandangan dan pengemis. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data sekunder bersumber dari dokumentasi 

berupa arsip-arsip, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

penanganan masalah anak jalanan serta gelandangan dan pengemis. Dalam 

hal ini dokumen yang dimaksud seperti dokumen mengenai anak jalanan dan 

pengemis yang tertangkap baik berupa data tertulis maupun foto. 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Esterberg dalam Sugiyono (2012:232) mendefinisikan wawancara sebagai 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  Pada 

proses ini peneliti mengajukan pertanyaan mengenai Keterlibatan Stakeholder 

terkait dalam penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. 

Pertanyaan yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu peneliti 

menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang mengacu pada 

fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya 

Instrumen yang dapat digunakan peneliti dalam wawancara ini meliputi 

catatan kecil peneliti di lapangan, pedoman wawancara, dan alat bantu 

lainnya seperti handphone untuk merekam dan kamera. Adapun pihak-pihak 

yang menjadi narasumber dalam wawancara antara lain: 1) Dinas Sosial Kota 

Bandar Lampung, 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, 3) 
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LSM  Lembaga Advokasi Anak, 4) LSM Amanah Pendidik Insan Kamil 

(APIK), 5) Yayasan Sinar Jati, 6) Masyarakat. 

Nama informan yang menjadi sumber data primer penelitian, dicantumkan 

peneliti dalam bentuk tabel, yakni sebagai berikut: 

Tabel 3. Data Informan 

Informan Waktu Wawancara 

1. Drs. Muzarin Daud (Kabid Pelayanan 

dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota 

Bandar Lampung) 

11 September 2013, 19 February 2014, 4 

Maret 2014 dan 6 Maret 2014 

 

2. Herman Karim S.H, M.H (Kabid 

Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat Satpol PP Kota Bandar 

Lampung) 

9 September 2013 

3. Haristari (Seksi Kerjasama Satpol PP 

Kota Bandar Lampung) 

9 September 2013 

4. Asrin (Komandan Propos Satpol PP 

Kota Bandar Lampung) 

3 September 2013 

5. Merry Marhaeni S.E. (Staf Pendamping 

Lapangan APIK) 

12 Maret 2014 

6. Dian Eka Darma S.E. (Sekkretaris 

APIK) 

14 Maret 2014 

7. Hi. Adi Wibowo (Sekretaris 1 Yayasan 

Sinar Jati Lampung) 

21 February 2014 

8. A. Faizuddin Z. (Kabid Pembinaan 

Rohani Yayasan Sinar Jati Lampung) 

17 February 2014 

9. Dede Suhendri (Ketua Lembaga 

Advokasi Anak) 

28 Agustus 2013 

 Sumber: Diolah oleh peneliti Tahun 2014 

b. Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan dalam penelitian kualitatif guna 

mendapat informasi mengenai apa yang dicari. Menurut Faisal (dalam 

Sugiyono, 2012:226), ada tiga macam: 1) Observasi Partisipatif, 2) Observasi 
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Terus Terang, 3) Observasi Tak Berstruktur. Dalam tahap ini peneliti 

menggunakan dua jenis observasi, yaitu: 

1) Observasi Partisipatif 

Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati, baik dalam hal penertiban ataupun pembinaan. 

Dengan observasi partisipan, maka peneliti dapat memperoleh data yang 

lebih lengkap. 

2) Observasi Terus Terang 

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan 

terus terang kepada informan, bahwa ia sedang melakukan penelitian. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Dalam hal ini dokumen yang 

dimaksud yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penanganan anak 

jalanan, gelandangan dan pengemis, dan data-data anak jalanan serta 

gelandangan dan pengemis yang tertangkap baik yang telah ditangkap 

ataupun yang telah dibina. 

Tabel 4. Dokumen-Dokumen 

No. Dokumen 

1. Daftar nama hasil monitoring Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis 

Tahun 2012 

2 Berita acara serah terima pengemis dan anak jalanan Satpol PP kepada Dinas 

Sosial Tahun 2012 

3. Jumlah anak-anak yang terjaring oleh Satpol PP Tahun 2013 

  Sumber: Diolah oleh peneliti Tahun 2014 
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E. Teknik Analisis Data 

Bogdan (dalam Sugiyono, 2012:244) menyatakan bahwa analisis data merupakan 

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. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai peroses pemilihan, pemisahan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang 

diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap 

dan terperinci. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnnya. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pemilihan data yang 

telah didapat di lapangan yang dapat diperlukan berdasarkan fokus 

penelitian untuk dapat disajikan dalam penyajian data. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. 

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara 

yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung 
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oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk 

diadakannya suatu kesimpulan. 

3.   Penarikan kesimpulan 

yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha 

untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal 

yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam 

kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui 

proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan 

yang bersifat grounded, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa harus 

dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Sugiyono 

(2012:270) menyebutkan dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi: 

1. Derajat Kepercayaan 

Internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri 

sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. 

Kedua, memepertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan 

jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun 

kegiatan yang dilakukan peneliti agar hasil penelitian dapat dipercaya yaitu: 
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a. Triangulasi 

yakni berupaya untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkan 

dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian 

lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan dengan 

berbagai cara yaitu: 

1) Triangulasi Sumber 

Dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam dari 

beberapa narasumber yang berbeda posisinya, sehingga informasi dari 

narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber 

lainnya. 

2) Triangulasi Teknik 

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. 

3) Triangulasi Waktu 

Dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi 

atau teknik dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

b. Pengecekan Sejawat, tekhnik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik 

dengan rekan-rekan sejawat. Hal yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

cara berdiskusi bersama teman-teman atau rekan sejawat mengenai hal-hal 

penting yang diperlukan dalam penelitian atau kekurangan-kekurangan dalam 

penelitian, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat lebih baik. 
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2. Keteralihan (Transferability) 

Teknik ini mengharuskan peneliti untuk melaporkan hasil penelitiannya 

sehingga uraian dari penelitian harus dialakukan dengan seteliti dan secermat 

mungkin serta mengacu pada fokus penelitian. Derajat keteralihan juga 

berhubungan dengan kemungkinan hasil penelitian dapat diterapkan atau 

digunakan di situasi yang lain. 

 

3. Kebergantungan (Dependability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan penelitian, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini 

perlu diuji  depandibility-nya, dan untuk mengecek penelitian ini benar atau 

salah, maka peneliti perlu mendiskusikannya dengan pembimbing. 

 

4. Kepastian (Confirmability) 

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses 

yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya 

ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat 

terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya 

yang dilakukan baik oleh dosen pembimbing maupun dosen pembahas. 

 


