BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Jenis Penelitian
Metode penelitian menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan suatu

penelitian karena merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan
dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukakan,
mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara
ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah
tepat.
Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini
termasuk penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata. Dalam artikelnya, Fadli (2021) mengatakan tujuan penelitian kualitatif
adalah untuk memahami kondisi tertentu suatu konteks dengan mengarahkan pada
pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu
konteks yang alami tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang
di lapangan studi. Penelitian kualitatif lazim digunakan untuk menelaah prosesproses yang terjadi, termasuk di dalamnya bagaimana berbagai variable saling
membentuk dan bagaimana orang-orangnya saling berinteraksi dalam latar alamiah
yang menjadi medan penelitian (Hardani, Auliya, & Andriani, 2020, p. 18).
Penelitian kualitatif yang dilaksanakan tidak dimaksudkan untuk mewakili
atau sebagai representasi dari atar waktu tertentu. Hal ini karena sifat penelitian
kualitatif yang sangat kontekstual dan berupaya untuk menelaah fenomena social
pada level mikro dan tidak bermaksud melakukan generalisasi (Harmawan,
Wasiati, & Rohman, 2017, p. 53). Sifat penelitian kualitatif tentunya berbeda
dengan penelitian kuantitatif. Sebagaimana disampaikan Hardani et al. (2020)
mengenai perbedaan fokus atau pokok masalah penelitian. Penelitian kuantitatif
berangkat dari pandangan bahwa seorang peneliti telah mengetahui tentang apa
yang belum diketahuinya (knows what he or she does not know) dan telah
sedemikian jelas serta terbatasi sebelumnya. Sebaliknya, penelitian kualitatif

berangkat dari pandangan “tidak mengetahui tentang apa yang tak diketahuinya”
(does not know what he or she does not know).
Umumnya, fokus masalah penelitian kualitatif masih cukup umum di
tingkat awal, namun fokus yang lebih spesifik/selektif akan berkembang di saat
proses atau berlangsungnya penelitian itu sendiri (p. 30). Meskipun fokus penelitian
kualitatif masih akan berkembang seiring berlangsungnya penelitian, Spradley
(1980) memberikan alternatif untuk menetapkan fokus penelitian dengan (1)
memfokuskan pada permasalahan yang disarankan oleh informan; (2) fokus
berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain; (3) menetapkan fokus
yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek; dan (4) fokus pada
permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Sejalan dengan
pendapatnya, penelitian yang penulis lakukan fokus pada permasalahan yang terkait
teori-teori yang telah ada. Teori yang digunakan adalah teori collaborative
governance yang dikemukakan Ansell dan Gash serta pendapat De Seve mengenai
factor-faktor penentu keberhasilan collaborative governance.
Penelitian tentang collaborative governance ini bertujuan menelaah dan
mengetahui proses yang sedang terjadi atau berlangsung dalam penyelenggaraan
Kota Layak Anak di Kota Madiun. Dengan mengacu pada pendapat Chris Ansell
dan Alison Gash (2008) tentang collaborative governance maka variable proses
yang diteliti, antara lain dialog antar-muka, membangun kepercayaan, komitmen
terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil. Selanjutnya, untuk
mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kolaborasi, peneliti
menggunakan pendapat De Seve tentang kriteria keberhasilan kolaborasi dalam
governance, antara lain struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan umum,
kepercayaan diantara para peserta, akses terhadap kekuasaan atau otoritas,
distribusi akuntabilitas dan responsibilitas, berbagi informasi, dan akses terhadap
sumber daya. Riset yang akan dilakukan merupakan riset kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Wandi, Nurharsono, &
Raharjo, 2013, p. 527) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku
yang diamati. Pendekatan deskriptif kualitatif bermaksud menggambarkan atau

mendeskripsikan suatu fenomena atau permasalahan. Penelitian deskriptif kualitatif
tidak sampai kepada menilai atau menguji pengaruh dan hubungan antarvariabel
dalam permasalahan tersebut.
3.2

Lokasi dan Subjek Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Madiun, Jawa Timur. Alasan

pemilihan lokasi didasari pertimbangan peneliti yang ingin mengetahui kondisi,
hasil, atau manfaat dari kebijakan Kota Layak Anak di Kota Madiun yang secara
resmi diterapkan sejak tahun 2017 menurut terbitnya Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Penyelenggaraan KLA di Kota Madiun yang berjalan sekitar 5 tahun dapat dikaji
implementasinya dari sisi proses kolaboratif yang dilakukan para pemangku
kepentingan guna memajukan kepentingan anak di Kota Madiun melalui Kota
Layak Anak.
Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
Kota Layak Anak. Subjek penelitian utama di sini adalah Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun,
Forum Anak Kota Madiun (FAKOM), lembaga non-pemerintah yaitu perwakilan
Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Gugus Tugas KLA Kota Madiun (Bappeda dan
Dinas Pendidikan).
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Madiun dipilih karena merupakan perangkat daerah utama yang memiliki tugas dan
fungsi pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Madiun
Nomor 64 Tahun 2020. Forum Anak Kota Madiun dipilih dengan pertimbangan
sebagai aktor penting sekaligus representasi suara anak dalam partisipasi
pembangunan dan pengambilan keputusan terkait KLA di Kota Madiun. Lembaga
Kesejahteraan Sosial dipilih sebagai representasi representasi narasumber dari
pihak non-pemerintah yang keberadaan dan perannya dalam masyarakat turut serta
dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Madiun. Terakhir,
Gugus Tugas KLA merupakan wadah koordinasi dari berbagai actor KLA, diwakili
oleh Bappeda dan Dinas Pendidikan Kota Madiun.

3.3

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data
yang diperoleh, diolah, dan disajikan oleh peneliti sendiri. Di sisi lain, data
sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumbersumber tidak langsung atau tangan kedua, misalnya sumber-sumber tertulis milik
pemerintah atau perpustakaan (Hardani et al., 2020, p. 401). Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung
dari informan melalui wawancara dengan Dinsos PPPA yang membidangi urusan
anak, anggota Forum Anak Kota Madiun (FAKOM), kepala atau pengurus
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), pihak Bappeda Kota Madiun, serta Dinas
Pendidikan yang membidangi urusan guru dan tenaga kependidikan. Pemilihan
informan tersebut mempertimbangkan tugas dan fungsi, wewenang, atau jabatan
yang dimiliki informan berkenaan dengan kebijakan Kota Layak Anak Kota
Madiun. Adapun teknik observasi digunaan pada kegiatan-kegiatan bekenaan
dengan KLA.
Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan
memanfaatkan data yang sudah jadi atau sudah diolah pihak lain. Data sekunder
diperoleh dari peraturan, dokumentasi kegiatan, notulensi, materi pertemuan,
sumber-sumber elektronik, dan sebagainya.
3.4

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
3.4.1

Wawancara
Nazir (dalam Hardani et al., p. 138) mengemukakan pengertian

wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewawancara
dengan responden atau informan dengan menggunakan alat interview guide
(pedoman wawancara). Wawancara dapat bermanfaat untuk mendapatkan
data di tangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya,
dan menguji hasil pengumpulan data lainnya. Penelitian ini akan

menggunakan jenis wawancara mendalam atau indept interview guna
memperoleh data secara rinci terkait masalah yang sedang diteliti. Dalam
penelitian ini, wawancara diantara dilakukan dengan kepala, sekretaris, dan
atau kepala bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan, dan Hak
Anak Dinsos PPPA Kota Madiun, Ketua atau anggota Gugus Tugas KLA
Kota Madiun, FAKOM, ketua atau pengurus LKS Kota Madiun, kepala atau
sekretaris Dinas Pendidikan, dan kepala atau sekretaris Dinas Kesehatan.
3.4.2

Dokumentasi
Metode dokumentasi diartikan sebagai cara mengumpulkan data

dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data
dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen. Dokumen yang dibutuhkan pda penelitian ini, yaitu
dokumen yang terkait dan relevan dengan topic penelitian collaborative
governance dalam penyelenggaraan KLA di Kota Madiun, seperti Rencana
Aksi Daerah KLA (RAD-KLA), arsip-arsip, produk hukum, artikel media
massa, publikasi pemerintah, dan dokuemn lain dalam bentuk gambar.
3.4.3

Observasi
Observasi ialah pengamatn dengan pencatatan yang sistematis

terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo dalam Hardani et
al., p. 123). Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila:
(1) sesuai dengan tujuan penelitian; (2) direncanakan dan dicatat secara
sistematis;

(3)

dapat

dikontrol

keadaannya

(reliabilitasnya)

dan

kesahihannya (validitasnya). Observasi atau pengamatn adalah cara
mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap
kegiatan yang sedang berlangsung baik peneliti terlibat langsung dalam
kegiatan atau berperan sebagai pengamat saja. Observasi dilakukan
terhadap kegiatan-kegiatan terkait upaya pemenuhan hak anak yang
dilaksanakan

oleh

informan

atau

penyelenggaran KLA Kota Madiun.

pemangku

kepentingan

dalam

3.5

Validitas Data
Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam perspektif
penelitian kualitatif, temuan data dapat dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan
antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya. Akan tetapi, perlu
diperhatikan bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak
bersifat tunggal dan tergantung pada konstruksi manusia (HArdani et al., p. 198 –
199). Salah satu metode dalam menguji kebasahan data penelitian kualitatif adalah
menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat dikatakan sebagai pengecekan
data diperoleh dari berbagai sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. Dengan
demikian, jenis triangulasi dapat dibagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi
teknik, dan triangulasi waktu.
Penelitian ini menggunakan triangulasi data/sumber (Sutopo dalam Girsang,
2014, p. 16). Triangulasi data artinya peneliti diarahkan untuk mengambil data
harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya, data yang
sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa
sumber data yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dapat menggunakan satu
jenis sumber data seperti informan, tetapi beberapa informan atau narasumber yang
digunakan perlu diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbedabeda. Teknik triangulasi sumber dapat pula dilakukan dengan menggali informasi
dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, misalnya narasumber tertentu, dari
kondisi tertentu, dari aktivitas tertentu yang menggambarkan perilaku orang, atau
dari sumber yang berupa catatatn atau arsip dan dokumen. Meskipun triangulasi
akan memantapkan kebenaran suatu data, Susan Stainback (2008) dan Bogdan
(1992) menyatakan triangulasi sendiri bukan semata-mata mencari kebenaran
tentang beberapa fenomena, melainkan lebih pada peningkatan pemahaman peneliti
terhadap apa yang telah ditemukan (dalam Hardani et al., 2020, p. 156).
3.6

Teknik Analisis Data
Hardani, et al. dalam bukunya (2020, p. 162) mengemukakan bahwa analisis

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang
akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain.
Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data
model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu
reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.
1. Reduksi data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari
catatan-catatan lapangan. Reduksi data berarti data harus dirampingkan, dipilih
mana yang penting, disederhanakan, diorganisasikan dengan cara sedemikian
rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam
reduksi data, data yang digunakan adalah data yang berhubungan dengan
collaborative governance dalam penyelenggaraan KLA di Kota Madiun,
terutama proses kolaborasi dan faktor yang mempengaruhi selain data terkait
topic tersebut tidak akan digunakan.
2. Penyajian data
Langkah yang akan dilakukan setelah selesai reduksi data yaitu penyajian data.
Penyajian data harus disusun hingga mudah untuk dipahami pembaca, yaitu
dengan cara menyajikannya dalam bentuk bagan, table, gambar, diagram,
hubungan antar katergori, dan lainnya. Dalam penelitian ini, display data
dilakukan dengan membuat narasi deskriptif yang menggambarkan tentang
collaborative governance dalam penyelenggaraan KLA di Kota Madiun.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Setelah dilakukannya reduksi dan penyajian data, selanjutnya melakukan
penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi. Simpulan adalah intisri dari
temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil dari
reduksi data dan penyajian data terkait dengan collaborative governance dalam
penyelenggaraan KLA yang sebelumnya telah dianalisis. Kesimpulan ini perlu

diverifikasi agar bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi dilakukan dengan
pengecekan ulang terhadap data-data.

