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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Model dan Jenis Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor, bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan 

tulisan. Dalam   hal ini, penulis berupaya mengumpulkan data- data sesuai 

tema yang diteliti.1 Selanjutnya penulis mendeskripsikan melalui tulisan. 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian hukum empiris. 

 Lokasi, Subyek dan Objek Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam 

melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi 

penelitian ini bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Pengambilan lokasi penelitian ini 

dikarenakan adanya fenomena meningkatnya jumlah anak seusia sekolah 

yang mengemis dijalanan yaitu sebanyak 53 orang atau 47% dari tahun 2019 

sampai 2022. 

            Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai 

sampel dalam sebuah penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah Ibu 

Nazwa Adibah salah satu pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

 

1 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : PT Remaja 

RosdaKarya,2002),hlm. 3 
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Perlindungan Anak Kota Banjarmasin yang bertanggungjawab di bidang 

Pemenuhan Hak Anak dan sejak 10 Juni 2022 lalu dialihkan ke bidang 

kualitas hidup perempuan. 

 Adapun objek penelitian ini adalah anak seusia sekolah yang 

mengemis di jalanan di Kota Banjarmasin. 

 Data dan Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu melakukan wawancara yang merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan melalui tanya jawab. 

b. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang        antara 

lain berasal dari dokumen-dokumen, internet, laporan hasil penelitian 

sebelumnya, buku-buku, literatur dan sumber lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini.2 

c. Sumber Data 

Informan yaitu orang yang terlibat langsung dengan penelitian ini 

yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti  

yaitu Ibu Nira Ristinah salah satu pegawai di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin yang 

bertanggungjawab di bidang Analisis Kebijakan Pemenuhan   Hak 

Anak Serta Anak jalanan di Kota Banjarmasin. 

 

 

 

  2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 231. 
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 Tehnik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan 

arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan 

masalah penelitian.3 

b. Wawancara  

Yaitu didasarkan pada percakapan dengan penekanan pada peneliti 

mengajukan pertanyaan.4 

 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan 

a. Editing yaitu memeriksa kembali secara cermat data-data yang diperoleh, 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, relevansi dan 

keragamannya. 

b. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun Kembali data yang telah 

dikumpulkan dalam uraian yang sistematis.5 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah              analisis 

 
 
3 Iryana Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”, Sorong: 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2019, hlm. 11. 

 
4  Jaber F Gubrium, Professor James A Holstein, “Handbook Of Interview 

Research Context&Method”, (Amerika Serikat: International educational and professional, 

2001), hlm. 83 

 
5 Nugraha Setiawan, Pengolahan dan Analisis Data (Bogor: Diklat Metodologi 

Penelitian Sosial Parung, 2005), hlm. 4-5 
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kualitatif, dimana hasil penelitian dikaji secara menyeluruh dan 

diolah sesuai landasan teori, berdasarkan literatur yang berkaitan 

dengan masalah yang dikaji oleh penulis 

 Tahapan Penelitian 

Dalam tahap ini, penulis menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap pengumpulan data 

 Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset 

sebelum melakukan penelitian ke lokasi lapangan untuk 

mendapatkan izin lalu Langkah berikutnya penulis mengumpulkan 

data-data yang ingin diteliti. 

2. Tahap pengelolaan dan analisis data 

 Setelah semua data terkumpul, data tersebut dibuat dengan 

menggunakan Teknik editing dan deskripsi serta di analisis. 

3. Tahap penyusunan 

 Pada tahap ini penulis Menyusun semua hasil penulisan 

sesuai dengan sistematik penulisan selama 10 bulan dan konsultasi 

kepada dosen pembimbing I dan II, sehingga dianggap layak untuk 

dijadikan skripsi dalam bentuk tugas akhir yang siap untuk diujikan. 

 

 

 

 

 




