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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian  

      Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui dan menjelaskan pola kemitraan antara pemerintah dan Ikatan 

Pekerja Sosial Masyarakat dalam menangani masalah anak jalanan di Kota 

Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan itulah maka penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

memahami suatu fenomena sosial dari hasil “membaca” bagaimana sang 

pelaku itu sendiri memahami dunianya (Bungin, 2008:14). Penelitian kualitatif 

yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan narasumber yang 

berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan. 

      Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami 

fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran 

yang lengkap tentang fenomena yang dikaji, yaitu mengenai penanganan anak 

rentan jalanan oleh pemerintah dan organisasi sosial yang bersinergi sehingga 

diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut untuk 

selanjutnya dihasilkan sebuah penemuan atau data yang diharapkan.  

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kenari No.56 Yogyakarta dan di 
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Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang mempunyai kantor sekretariat di Jalan 

Lempuyangan No.1 Kelurahan Tegalpanggung, Yogyakarta. Kemudian waktu 

penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Februari sampai 28 Maret 2014.  

 
C. Subjek Penelitian 

      Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang dapat digali terkait 

permasalahan tersebut. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik 

purposive yang mana dalam tekhnik ini peneliti sengaja memilih subjek 

penelitian dengan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Adapun yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu:  

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial : Ibu Noermaniyati. 

2. Ketua I-PSM : Bapak Kasmad. 

     Peneliti memilih Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Ketua I-PSM 

sebagai subjek penelitian karena keduanya memiliki informasi yang 

dibutuhkan peneliti dan mempunyai kapasitas untuk membahas kemitraan 

antara pemerintah dan I-PSM dalam menangani masalah anak jalanan di Kota 

Yogyakarta.  

3. Anak Jalanan : Novita Andriyani. 

Peneliti memilih Novita Indriyani sebagai subjek penelitian karena Novita 

Indriyani adalah salah satu anak jalanan yang terkena garukan pada saat 

peneliti melakukan observasi. Selain itu, informasi dari Novita Indriyani 

dapat mendukung pendapat dari kedua subjek penelitian diatas terkait 

kemitraan antara pemerintah dan I-PSM dalam menangani masalah anak 

jalanan di Kota Yogyakarta.  
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4. Ibu Anak Jalanan : Ibu Isti Ismawati. 

5. Masyarakat : Bapak Zarkasi (Ketua RT 42 Jogoyudan, Gowangan, Jetis, 

Yogyakarta), Humam, Hari, Dayat, Caca, Eci (Masyarakat yang memberi 

uang kepada anak jalanan).  

Selanjutnya peneliti memilih ibu dari Novita Indriyani dan masyarakat 

sebagai subjek penelitian karena untuk mendukung dan mengecek informasi-

informasi yang telah diberikan oleh subjek-subjek penelitian diatas.  

 
D. Sumber data  

Dalam penelitian ini, secara garis besar ada dua sumber data yang 

digunakan, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk lebih 

jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer pada penelitian kualitatif adalah melalui wawancara dan 

observasi. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama. Peneliti melakukan 

wawancara kepada Ibu Noermaniyati (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial), 

Bapak Kasmad (Ketua I-PSM), Novita Indriyani (Anak Jalanan), Ibu Isti 

Ismawati (Ibu Novita Indriyani), Bapak Zarkasi (Ketua RT 42 Jogoyudan, 

Gowangan, Jetis, Yogyakarta), Humam, Hari, Dayat, Caca, Eci 

(Masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan). Adapun observasi 

dilakukan dengan mengamati penanganan permasalahan anak jalanan 

seperti peneliti ikut “garukan” atau shock theraphy, pembinaan, dan rapat 

untuk membahas kegiatan anak jalanan di Kota Yogyakarta.  
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2. Sumber Data Sekunder 

      Data sekunder merupakan sumber data selain dari kata-kata dan 

tindakan yang dikategorikan sebagai sumber data primer. Sumber-sumber 

tersebut akan digunakan sebagai data sekunder untuk memperkuat data 

primer yang didapat dari wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini 

sumber data sekunder yang digunakan yakni: 

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan anak. 

b. Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang 

Hidup di Jalan. 

c. Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS Tahun 2012 Dinas Sosial 

DIY. 

d. Permensos Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat 

(PSM). 

e. Buku profil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 

Yogyakarta tahun 2012. 

 
E. Instrumen Penelitian 

      Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 

2012: 222). Instrumen yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir 

penelitian, peneliti itu sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti yang terlibat 

aktif dalam penelitian yang dilakukan, bukan orang lain atau asisten peneliti. 

Peneliti sebagai instrumen karena peneliti mempunyai kemampuan dalam 

memegang kendali dan menentukan data yang diperoleh. Peneliti harus 

memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, 
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menggali informasi, menganalisis, memotret, dan mengontruksi situasi sosial 

yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Oleh karena itu, untuk menjadi 

instrumen penelitian, maka peneliti melakukan validasi terkait persiapan 

peneliti untuk terjun ke lapangan. Validasi instrumen penelitian meliputi 

pemahaman metode penelitian kualitatif dan penguasaan mengenai obyek 

penelitian yaitu kemitraan antara pemerintah dan Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat dalam menangani masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta.  

 
F. Teknik Pengumpulan data  

      Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik, yakni: 

1. Wawancara 

      Esterberg dalam Sugiyono (2012:231) mendefinisikan wawancara 

adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Ibu 

Noermaniyati (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial), Bapak Kasmad (Ketua 

I-PSM), Novita Indriyani (Anak Jalanan), Ibu Isti Ismawati (Ibu Novita 

Indriyani), Bapak Zarkasi (Ketua RT 42 Jogoyudan, Gowangan, Jetis, 

Yogyakarta), Humam, Hari, Dayat, Caca, Eci (Masyarakat yang memberi 

uang kepada anak jalanan). Wawancara dilakukan dengan menggunakan 

wawancara semi-terstruktur. Alasan memilih teknik wawancara semi 

terstruktur adalah wawancara tidak bersifat kaku sehingga responden dapat 

dengan mudah dan spontan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
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pewawancara. Namun, wawancara tetap menggunakan pedoman 

wawancara sebagai kontrol agar tetap dalam batasan tema dan alur 

pembicaraan terkait kemitraan antara pemerintah dan I-PSM dalam 

menangani masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta.  

2. Observasi 

      Observasi merupakan penelitian dengan melalui pengamatan intensif 

terhadap berbagai faktor sehingga dapat diketahui secara nyata 

permasalahan yang ada. Data yang diperoleh melalui observasi 

dipergunakan untuk melengkapi atau memperkuat data primer maupun 

sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian 

menggunakan teknik observasi non-partisipatif yang mana peneliti tidak 

ikut terlibat langsung dalam proses penanganan anak jalanan. Observasi 

yang peneliti lakukan yakni ikut kegiatan shock theraphy atau “garukan”, 

pembinaan dan rapat membahas kegiatan penanganan anak jalanan di Kota 

Yogyakarta bersama Dinsosnakertrans dan I-PSM.  

3. Dokumentasi 

      Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang terkait 

dengan kegiatan kemitraan pemerintah dan I-PSM dalam menangani 

masalah anak jalanan. Dokumen-dokumen tersebut yakni dokumen yang 

berbentuk tulisan, meliputi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang 

Perlindungan anak, Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan 

Anak yang Hidup di Jalan, Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS 
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Tahun 2012 Dinas Sosial DIY, Permensos Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Buku profil Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2012. Selain itu, dokumen 

yang berbentuk foto seperti foto-foto kegiatan anak jalanan ketika 

pembinaan, pemberian bantuan, dan pembekalan ketrampilan. Dokumen-

dokumen tersebut diterapkan dan disesuaikan (dicocokkan) sehingga 

menemukan pemecahan masalah terkait kemitraan antara pemerintah dan 

I-PSM dalam menangani masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta.  

 
G. Teknik Analisis Data  

      Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah mengolah data dan 

menganalisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif 

yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendeskripsikannya. Analisis ini 

dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi 

dan dokumen. Peneliti akan menggunakan model Miles dan Huberman pada 

tekhnik analisis data di lapangan. Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2011:246) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Berdasarkan model tersebut, ada tiga langkah 

dalam melakukan analisis data, yaitu: 

1. Reduksi Data  

      Reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang didapat 

dari catatan di lapangan.  Reduksi data akan berlangsung secara terus 
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menerus selama penelitian dilakukan dan berlanjut terus sesudah 

penelitian lapangan. Selain itu reduksi data merupakan bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti memilah-milah hasil 

wawancara dan dokumentasi yang belum terstruktur, sehingga peneliti 

memperoleh data yang relevan dengan kemitraan antara pemerintah dan I-

PSM dalam menangani masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta.  

2. Penyajian Data 

      Penyajian Data dilakukan berdasarkan data-data yang telah direduksi 

dan dibuat transkrip, kemudian disajikan kedalam bentuk matriks, grafik, 

dan chart agar memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan 

satu data dengan data yang lainnya. Berdasarkan pola-pola hubungan yang 

terlihat tersebut, selanjutnya peneliti mulai mendeskripsikan ke dalam 

bentuk uraian kata-kata untuk menjelaskannya. Deskripsi data dijalin 

dengan data lainnya dan dianalisis secara induktif (pola khusus umum) 

sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu 

kesatuan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan 

menjelaskan, memaparkan data dengan memilih inti informasi terkait 

dengan kemitraan antara pemerintah dan I-PSM dalam menangani masalah 

anak jalanan di Kota Yogyakarta. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

      Pada penarikan kesimpulan, setelah data disajikan, peneliti dapat 

memberikan makna, tafsiran, argumen membandingkan data dan mencari 

hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain sehingga 

peneliti menarik kesimpulan yang menggambarkan gambaran tentang 

fokus penelitian. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti mencari makna 

sebenarnya dari data-data yang telah terkumpul. Kemudian peneliti 

mencari arti secara lebih mendalam dan penjelasannya, setelah itu 

menyusun pola-pola hubungan tertentu yang mudah dimengerti. Data 

tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga mudah untuk 

ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penanganan anak 

jalanan. 

 
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

      Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

perlu dilakukan keabsahan data. Menurut Burhan Bungin (2001:91), tekhnik 

pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan cross check data. Adapun 

cross check data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber dan metode. Pemeriksaan keabsahan data dengan tekhnik triangulasi 

sumber berarti peneliti membandingkan dan memeriksa kebenaran suatu 

informasi yang diperoleh dari beberapa sumber. Adapun triangulasi dengan 

menggunakan metode berarti peneliti mengecek derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data seperti 
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metode wawancara dan metode observasi. Disini peneliti melakukan 

triangulasi sumber dan metode dengan melakukan beberapa hal.  

      Pertama, peneliti membandingkan hasil wawancara satu informan dengan 

informan lainnya. Terhadap jawaban atas pertanyaan yang sama, peneliti 

melakukan pembandingan apakah keterangan yang disampaikan oleh 

informan pertama bersesuaian, dibenarkan, dikuatkan ataukah justru dibantah 

dan diklarifikasi oleh keterangan informan lainnya. Jika ternyata ditemukan 

keterangan yang disampaikan justru dibantah akan diklarifikasi kebenarannya, 

peneliti kembali akan melakukan wawancara untuk mencari kebenaran atas 

keterangan yang disampaikan tersebut.  

      Kedua, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi. 

Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh informan dalam proses 

wawancara selanjutnya dilakukan cross-check dengan dokumen-dokumen 

yang terkait dengan keterangan dari informan tersebut. Ketiga, peneliti 

membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Keterangan-

keterangan yang disampaikan oleh informan akan dibandingkan dengan 

catatan lapangan hasil pengamatan peneliti. Peneliti membandingkan apakah 

yang diungkapkan informan dalam wawancara benar-benar terjadi atau 

dilaksanakan di lapangan. Keempat, peneliti membandingkan hasil 

pengamatan dengan hasil dokumentasi. Hasil catatan lapangan yang 

bersesuaian dengan informasi yang terdapat dalam dokumen menunjukkan 

adanya kepatuhan pelaksana terhadap apa yang telah dituangkan dalam 

dokumen-dokumen resmi tersebut. 


