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III. METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

A.  Tipe Penelitian 

 

 

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan bagaimana pola 

pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam 

menanggulangi anak jalanan di Kota Bandar Lampung, hal ini merupakan 

wewenang Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai unit pelaksana 

pemerintah.  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif suatu 

penelitian yang menghasilkan suatu kata-kata untuk menjelaskan suatu 

gambaran yang terjadi di lapangan melalui wawancara dari beberapa 

informan yang dianggap penting untuk memperoleh suatu informasi, hal ini 

sejalan dengan pengertian metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor 

dalam Lexy J Moleong (2000:4) yang mengidentifikasikan metodelogi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang 

diamati.  

 

Denzin dan Lincoln dalam Lexy J Moleong (2005:5) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 
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melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Hadari Nawawi 

(1991:63) penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek 

penelitian (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-

fakta yang nampak sebagaimana adanya, yang tidak terbatas, pada 

pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi melihat analisis dan 

interpretasi tentang arti data itu.  

 

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif menurut Lexy J Moleong (2008:11) 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan-lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Masri Singarimbun 

(1989:23-24) tujuan dari tipe penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk 

mendeskripsikan secara terperinci fenomena-fenomena sosial tertentu. 

Metode deskriptif ini merupakan metode menunturkan dan menafsirkan data 

yangg ada, yang pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan dan 

penyusunan data, akan tetapi meliputi analisa dan interpretasi yang diteliti. 

 

Berdasarkan uraian di atas penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian 

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

pihak-pihak yang terkait dengan pola pembinaan Dinas Sosial dalam 

menanggulangi anak jalanan di Kota Bandar Lampung dalam hal ini Yayasan 

Sinar Jati Lampung. Dalam proses penelitian ini, tipe penelitian yang peneliti 

gunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian yang 

menafsirkan suatu perubahan sosial yang terjadi di lapangan dengan cara 
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eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena kenyataan sosial dengan 

mendeskripsikan mendalam kondisi riil di lapangan berdasarkan dukungan 

fakta dan informasi yang ada. 

 

Pelaksanaan penelitian ini yang menjadi penekanan adalah unsur manusia 

sebagai instrumen penelitian. Hal tersebut sesuai dengan sifat penelitian 

kualitatif yang lentur dan mengikuti pola pemikiran manusia, diharapkan dari 

sifat inilah penulis mampu secara tanggap merespon kondisi dan kenyataan di 

lapangan selama pelaksanaan penelitian. Proses penelitian ini menuntut 

kecermatan, ketelitian dan konsisitensi tentang topik dan permasalahan 

penelitian yang telah dirumuskan serta menjaga obyektifitas penelitian. 

 

 

 

B.  Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih data 

yang relevan dan data yang tidak relevan sehingga tidak perlu dimaksudkan 

dalam penelitian (Burhan Bungin, 2001:24). Fokus penelitian memberikan 

batasan dalam pengumpulan data sehingga dalam pembatasan ini peneliti 

akan memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola 

pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam  menanggulangi anak 

jalanan, yaitu: 

1. Usaha Pencegahan 

2. Usaha Penanggulangan 

3. Usaha Rehabilitasi Sosial 



41 
 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Jalan 

Panglima Polim No.1 Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang 

Barat, Bandar Lampung. 

 

 

D.  Sumber Data 

 

 

Menurut Lofland dalam Lexy J Moleong (2000:157) sumber data utama dari 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut maka 

penelitian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata, tindakan dan sumber 

data tertulis. 

 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan 

melalui proses wawancara serta sumber data tertulis.  

 

Informan adalah orang/lembaga yang akan dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Agar 

informasi yang didapat lebih akurat dan aktual maka informan dimaksud 

haruslah mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai obyek kajian 

yang diteliti. Dalam konteks ini, informan sebagaimana dijelaskan di atas 

ditentukan secara Purposive Sampling yaitu berdasarkan pemikiran logis 
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informan sengaja dipilih oleh peneliti guna memperoleh informasi yang 

sesuai dengan permasalahan penelitian. 

 

Informan disini yaitu: 

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

2. Staf Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

3. Ketua Panti Nur Qolbu Anak Jalanan Yayasan Sinar Jati Lampung 

4. Komandan Pleton Pasukan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Bandar Lampung 

5. 1 anak jalanan 

 

2. Data Sekunnder 

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini mendiskripsikan fakta 

fenomena sejarah dan saat ini diperoleh dari buku-buku  literatur tentang 

pola pembinaan Dinas Sosial dalam menanggulangi anak jalanan di Kota 

Bandar Lampung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data apa saja 

yang mendukung pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung, seperti Perda No.3 Tahun 2010. 

 

 

E.  Teknik Pengumpulan data 

 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelittian ini adalah: 

  

a. Wawancara Mendalam (indepth interview) 

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam (Indepth 

Interview) yaitu melakukan wawancara secara langgsung dengan  subyek 

penelitian. Teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada 
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sumber informan untuk menjawab pokok-pokok persoalan yang menjadi 

substansi perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat 

oleh peneliti. Kualitas wawancara akan mempengaruhi kualitas data yang 

diperoleh. Dengan demikian peneliti menggunakan pedoman wawancara 

dengan maksud agar pertanyaan yangg diberikan nanti tidak 

menyimpang dari ruang lingkup penelitian.  

 

b. Studi Dokumentasi 

Menurut Nawawi (1991:33) dokumen yang berupa tulisan atau gambar 

bagi peneliti dapat digunakan untuk proses (melalui pencatatan, 

pengetikan, atau alat tulis), tetapi kualitatif tetap menggunakan kata-kata, 

yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas. Teknik dokumentasi 

pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis. 

 

 

F.  Teknik Pengolahan Data 

 

 

Setelah data diperoleh oleh peneliti dan terkumpul dari lapangan, tahap 

selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan dalam 

pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahapan Editing 

Tahap kegiatan dalam penelitian ini adalah kegiatan memeriksa hasil 

wawancara yang telah dilakukan dengan sumber informasi (informan). 
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2. Tahap Interpretasi 

Pada tahapan ini, yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil 

wawancara dengan pihak terkait mengenai Pola Pembinaan Dinas Sosial 

dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung. 

 

 

G.  Teknik Analisis Data  

 

 

Teknis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau 

gambaran dari temuan-temuan di lapanganbaik berupa data dan informasi 

hasil wawancara, dokumentasi dan lain sebaginya. Menurut Mattew B. Miles 

dan A. Michael Huberman (1992), sebagai berikut: 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi secara sederhana serta dapat dijelaskan. Melalui reduksi data 

maka data dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam uraian 

yang singkat. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data dibatasi sebagai usaha menampilkan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan ppenyajian tersebut akan 

dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, 

menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman 

didapat dari penyajian-penyajian tersebut. 

 

3. Menarik Kesimpulan (verifikasi) 

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna 

yang muncul dari data yang ada di uji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh 

kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. 

 


