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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Malioboro, yang merupakan pusat 

perbelanjaan oleh-oleh di Yogyakarta. Peneliti memilih lokasi tersebut selain 

objek yang diteliti tersebar banyak di Malioboro, juga agar cakupan penelitian 

yang dilakukan lebih sempit dan terfokus.  

B. Waktu Penelitian 

Penelitian tentang Fenomena Kehidupan Anak Pekerja Ojek Payung di 

Malioboro dilakukan dalam waktu 2 bulan, terhitung sesudah pelaksanaan 

seminar proposal yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret Tahun 

2014.  

C. Bentuk Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian dimana data-

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Penelitian 

ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 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 (Moleong, 2007:6). Jadi penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistika 

atau bentuk hitungan lainnya. Peneliti menggunakan metode kualitatif ini 
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dimaksudkan untuk melihat fenomena yang terdapat didalam masyarakat 

dengan cara mendeskripsikannya sesuai dengan fakta yang ada. Dalam 

penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melakukan 

pengamatan/observasi dan wawancara guna mendokumentasikan proses 

penelitian sebagai bukti dalam pelaksanaan penelitian.  

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan semua informasi baik yang berupa benda nyata, 

sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif 

(Sukandarrumidi, 2006:44). Dalam penelitan ini, sumber data yang digunakan 

yaitu: 

1. Kata-kata dan Tindakan 

Sumber data berupa kata-kata dan tindakan diperoleh dengan wawancara 

dan observasi terhadap informan yang terdiri atas anak pekerja ojek 

payung, orang tua anak pekerja ojek payung, dan masyarakat yang berada 

disekitar objek penelitian.  

2. Sumber Tertulis 

Sumber tertulis dalam penelitian ini berupa buku-buku atau sumber 

referensi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan seperti buku, 

majalah ilmiah, arsip-arsip, dokumen pribadi, dan lain sebagainya.  

3. Foto  

Sumber data berupa foto dikumpulkan dengan cara pengamatan kegiatan 

pekerja ojek payung anak selama penelitian berlangsung.   
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian selalu ada proses pengumpulan data. Proses 

tersebut akan digunakan satu atau beberapa metode. Jenis metode yang dipilih 

dan digunakan dalam pengumpulan data tentunya harus sesuai dengan sifat 

dan karakteristik penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan peneliti 

laksanakan menggunakan sumber data lisan dan tertulis, sehingga dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain. 

1. Teknik Observasi 

Sukandarrumidi (2006:69) mengemukakan bahwa observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematika fenomena 

yang diselidiki. Dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku 

observasi yang dikenal sebagai observer dan objek yang diobservasi yang 

dikenal sebagai observee. Observasi merupakan metode pengumpulan data 

dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan 

selama penelitian. Observasi dapat dilakukan dalam satu kali ataupun 

mungkin dapat diulang oleh peneliti.  

2. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2006:113). 

Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.   
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur. Dilakukannya teknik wawancara ini diharapkan peneliti dapat 

memperoleh informasi sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara 

dengan teknik ini memerlukan adanya pedoman wawancara yang memuat 

pertanyaan yang terkait dengan penelitian, namun nantinya pertanyaan 

tersebut juga dapat dikembangkan peneliti ketika berada dilapangan 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap untuk menganalisis 

permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti 

mewawancarai anak pekerja ojek payung, orang tua, dan masyarakat yang 

ada di sekitar lokasi penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam melakukan penelitian. Teknik ini 

digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan 

dokumen. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini berfungsi 

sebagai alat pembuktian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat 

pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman 

kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya (Sukandarrumidi, 

2006:101).  

F. Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap 
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paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek 

yang diteliti (Suigyono, 2007:53). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

sampel yang akan diwawancarai atau sebagai informan yaitu anak pekerja 

ojek payung, orang tua anak pekerja ojek payung, dan masyarakat disekitar 

tempat tinggal anak pekerja ojek payung. 

Selain menggunakan teknik purposive sampling, peneliti juga 

menggunakan teknik snowball sampling. Pada teknik snowball sampling, 

kriteria orang yang akan dijadikan sampel ditentukan terlebih dahulu. 

Selanjutnya orang pertama yang dipakai sebagai unit sampel ditentukan. 

Orang pertama tersebut menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain 

yang layak dijadikan anggota sampel. Orang-orang yang ditunjukkan ini 

selanjutnya diminta menunjuk orang lain yang memenuhi kriteria untuk 

menjadi anggota sampel. Hal yang serupa dilakukan sehingga jumlah sampel 

yang diinginkan terpenuhi (Sukandarrumidi, 2006:65). Dalam penelitian ini, 

sampel yang diambil adalah anak pekerja ojek payung yang berusia antara 7-

14 tahun.  

G. Validitas Data 

Validitas data dilakukan agar data yang diperoleh dapat 

dipertanggugjawabkan kebenarannya. Dalam teknik pemeriksaan keabsahan 

data ini, peneliti menggunakan cara triangulasi yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan 
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triangulasi sumber dimana peneliti akan menggunakan lebih dari satu orang 

sumber atau informan untuk mendapatkan kevalidan data. Triangulasi sumber 

digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 

2007). Triangulasi dengan sumber ini dapat tercapai dengan jalan:  

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;  

2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi;  

3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;  

4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;  

5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2007:330-331). 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles dan Huberman, 

1984 dalam Sugiyono, 2007: 246). Aktivitas dalam analisis data antara lain.  
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau 

karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian yang 

dilakukan. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, 

wawancara mendalam, dan mencatat dokumen. Data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian ini 

dituliskan dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, 

didengar, disaksikan, dialami, juga temuan tentang apa yang dijumpai oleh 

peneliti selama penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan 

data.  

2. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya kembali apabila diperlukan. Cara mereduksi data adalah 

dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan, menggolong-golongkan 

kedalam pola-pola dengan membuat trnaskip penelitian untuk 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang 

tidak penting, dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan secara tepat 

sesuai dengan permasalahan fokus utamanya. Proses reduksi data ini 

bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan 
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membuang bagian data yang tidak diperlukan sehingga mudah untuk 

melakukan penarikan kesimpulan.  

3. Penyajian Data 

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat 

hasil penelitian. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan 

data yang kompleks kedalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif 

sehingga mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif yang 

dilakukan oleh peneliti, data yang disajikan berupa teks yang bersifat 

naratif.  

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, 

keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. 

Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan 

mempertanyakan pemahaman yang lebih tepat. Hal tersebut dilakukan 

agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki 

validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh. Model analisis 

seperti yang telah dijelaskan di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman 
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