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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif dengan model studi kasus. Creswell (1998, dalam Herdiansyah, 2010) 

menyatakan bahwa studi kasus (case study) adalah suatu model yang menekankan 

pada eksplorasi dari suatu "sistem yang berbatas" (bounded system) pada suatu 

kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data 

secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan 

konteks. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan tema 

yang dianggap penting. Penelitian ini terfokus pada penyelidikan yang mendalam 

pada sejumlah kecil kasus yang sesuai dengan tema yang ingin dideskripsikan 

tersebut (Poerwandari, 2007). 

 

B. Karakteristik Sampel 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

dalam menentukan sampel. Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tetertentu (Sugiyono, 2010). 

Pertimbangan ini didasarkan pada kepentingan subjek dalam memberkan data 

yang peneliti harapakan dan memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi 

sosial yang diteliti. 

Sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik: 

1. merupakan anak jalanan binaan FSLDK, 

2. anak jalanan laki-laki dan perempuan, 

3. anak jalanan berusia 13-18 tahun, 

4. anak jalanan berasal atau tinggal di Bandung, 

5. melakukan aktivitas anak jalanan yaitu mengamen, mengemis, mengelap kaca 

mobil, berjualan koran, mengatur parkir, dan lain sebagainya, 

6. jam kerja anak lebih dari empat jam sehari. 
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C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen 

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan 

wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek 

penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya (Sugiyono, 2010). 

Definisi konseptual dari orientasi masa depan adalah orientasi masa depan 

merupakan kemampuan seorang individu untuk merencanakan masa depan yang 

merupakan salah satu dasar dari pemikiran seorang manusia. Gambaran orientasi 

masa depan ini terdiri dari tiga bidang utama yang akan benar-benar fokus 

dipikirkan oleh seorang individu yaitu bidang pendidikan (pendidikan formal), 

pekerjaan, dan pernikahan (Nurmi, 1989). 

Gambaran orientasi masa depan yang akan dijaring melalui instrumen 

dalam penelitian ini meliputi sejauh mana anak jalanan melalui tiga tahap proses 

pembentukan orientasi masa depan. Tiga tahap tersebut adalah yang pertama 

tahap motivasi yaitu sejauh mana anak jalanan ini mulai menetapkan motif, minat, 

dan tujuan terhadap masa depannya. Perkembangan motivasi dari orientasi masa 

depan merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan beberapa 

subtahap, yaitu: pertama, munculnya ketertarikan atau minat yang lebih spesifik; 

kedua, individu mulai mengeksplorasi pengetahuannya yang berkaitan dengan 

minat baru tersebut; ketiga, menentukan tujuan spesifik, dan terakhir memutuskan 

kesiapannya untuk membuat komitmen yang berisikan tujuan tersebut (Nurmi, 

1991). 

Tahap kedua adalah perencanan yaitu sejauh mana anak jalanan ini merancang 

langkah-langkah yang spesifik untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Tahap  

perencanaan dirincikan sebagai suatu proses yang terdiri dari tiga subtahap, yaitu: 

a) Penetuan subtujuan. Subtahap ini didasari oleh pengetahuan individu tentang 

konteks dari aktivitas di masa depan, dan sekaligus menjadi dasar bagi kedua 
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subtahap berikutnya. b) Penyusunan rencana. c) Melaksanakan rencana dan 

strategi yang telah disusun (Nurmi, 1989). 

Tahap ketiga adalah evaluation yaitu sejauh mana anak jalanan tersebut 

mengevaluasi dan mengukur sejauh mana rencana yang ia susun sesuai dengan 

langkah yang harus ia lakukan untuk mencapai cita-citanya. Tahap evaluasi ini 

mencakup evaluasi pada usaha yang telah dilakukan serta pandangan terhadap 

dirinya sendiri dan mengevaluasi berhasil tidaknya usaha yang sudah dilakukan. 

Berikut ini kisi-kisi pedoman wawancara yang akan digunakan dalam 

penelitian ini:  

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

1. Pedoman Wawancara untuk Menjaring Data mengenai OMD 

Pendidikan 

Tahapan Butir Pertanyaan 

a. Motivasi 1. Apakah anda tertarik untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Hingga 

ke jenjang apa anda tertarik untuk melanjutkan 

pendidikan? Mengapa? 

2. Apakah anda sering bertanya atau mencari 

informasi mengenai pendidikan tinggi? 

Bagaimana biasanya anda mencari informasi 

tersebut? Hal-hal apa saja yang biasanya anda 

cari/tanyakan? 

3. Jurusan apa yang akan ditempuh? Mengapa anda 

memilih jurusan tersebut? 

4. Apakah anda siap untuk melangkah dalam 

mencapai tujuan yang anda harapkan? 
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b. Perencanaan 1. Hal apa saja yang anda ketahui mengenai 

pendidikan tinggi yang anda harapkan tersebut? 

Apakah target terdekat yang anda buat untuk 

mencapai pendidikan yang anda harapkan 

tersebut? 

2. Rencana apa saja yang telah anda susun untuk 

dapat mencapai pendidikan yang anda harapkan? 

3. Jika melihat kondisi anda saat ini, langkah apa 

saja yang anda lakukan sekarang untuk mencapai 

pendidikan yang diharapkan? 

c. Evaluasi 1. Bagaimana  usaha yang telah anda lakukan 

selama ini, apakah sesuai jika dibandingkan 

dengan perencanaan anda di awal? Apakah 

menurut anda usaha yang selama ini dilakukan 

telah sukses? Mengapa anda menilai seperti itu? 

2. Hambatan apa saja yang anda temui selama ini? 

Bagaimana anda menghadapi hambatan tersebut? 

3. Seberapa banyak dukungan yang anda terima 

selama ini? Apakah itu cukup membantu anda 

dalam melaksanakan segala perencanaan yang 

telah dibuat? 

4. Apakah anda yakin terhadap kemampuan diri 

anda untuk dapat melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi? Mengapa anda merasa 

seperti itu? 

2. Pedoman Wawancara untuk Menjaring Data mengenai OMD 

Pekerjaan 

Tahapan Butir Pertanyaan 

a. Motivasi 1. Apakah anda tertarik untuk bekerja pada bidang 

tertentu di masa mendatang? Mengapa anda 
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tertarik untuk bekerja di bidang tersebut? 

2. Apakah anda sering bertanya atau mencari 

informasi mengenai pekerjaan yang anda minati 

tersebut? Bagaimana anda biasanya mencari 

informasi tersebut? Hal-hal apa saja yang 

biasanya anda cari/tanyakan? 

3. Pekerjaan apa yang ingin anda jalani di masa 

mendatang? Mengapa anda memilih pekerjaan 

tersebut? 

4. Apakah anda siap untuk melangkah dalam 

mencapai tujuan yang anda harapkan? 

b. Perencanaan 1. Hal apa saja yang anda ketahui mengenai 

pekerjaan yang anda harapkan tersebut? Apakah 

target terdekat yang anda buat untuk mencapai 

pekerjaan yang anda harapkan tersebut? 

2. Rencana apa saja yang telah anda susun untuk 

dapat mendapatkan pekerjaan yang anda 

harapkan? 

3. Jika melihat kondisi anda saat ini, langkah apa 

saja yang anda lakukan sekarang untuk mencapai 

pekerjaan yang diharapkan? 
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c. Evaluasi 1. Bagaimana  usaha yang telah anda lakukan selama 

ini, apakah sesuai jika dibandingkan dengan 

perencanaan anda di awal? Apakah menurut anda 

usaha yang selama ini dilakukan telah sukses? 

Mengapa anda menilai seperti itu? 

2. Hambatan apa saja yang anda temui selama ini? 

Bagaimana anda menghadapi hambatan tersebut? 

3. Seberapa banyak dukungan yang anda terima 

selama ini? Apakah itu cukup membantu anda 

dalam melaksanakan segala perencanaan yang 

telah dibuat? 

4. Apakah anda yakin terhadap kemampuan diri anda 

untuk dapat mencapai pekerjaan yang anda 

inginkan? Mengapa anda merasa seperti itu? 

3. Pedoman Wawancara untuk Menjaring Data mengenai OMD 

Pernikahan 

Tahapan Butir Pertanyaan 

a. Motivasi 1. Bagaimana hubungan anda dengan lawan jenis 

selama ini? 

2. Apakah anda tertarik untuk melakukan 

pernikahan di masa mendatang? Mengapa anda 

tertarik untuk menikah? 

3. Apakah anda sering bertanya dan mencari 

informasi mengenai pernikahan dan hidup 

berkeluarga? Bagaimana biasanya anda mencari 

informasi mengenai hal tersebut? Hal-hal apa saja 

yang biasanya anda cari/tanyakan? 

4. Apakah anda memiliki target waktu untuk 

menikah? Bagaimana kriteria pasangan dan 

gambaran keluarga yang anda harapkan? 
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5. Apakah anda siap untuk melangkah dalam 

mencapai tujuan yang anda harapkan? 

b. Perencanaan 1. Hal apa saja yang anda ketahui mengenai 

pernikahan yang anda harapkan tersebut? Apakah 

target terdekat yang anda buat untuk mencapai 

pernikahan yang anda harapkan tersebut? 

2. Rencana apa saja yang telah anda susun untuk 

dapat mencapai pernikahan yang anda harapkan? 

3. Jika melihat kondisi anda saat ini, langkah apa 

saja yang anda lakukan sekarang untuk mencapai 

pernikahan yang diharapkan? 

c. Evaluasi 1. Bagaimana usaha yang telah anda lakukan selama 

ini, apakah sesuai jika dibandingkan dengan 

perencanaan anda di awal? Apakah menurut anda 

usaha yang selama ini dilakukan telah sukses? 

Mengapa anda menilai seperti itu? 

2. Hambatan apa saja yang anda temui selama ini? 

Bagaimana anda menghadapi hambatan tersebut? 

3. Seberapa banyak dukungan yang anda terima 

selama ini? Apakah itu cukup membantu anda 

dalam melaksanakan segala perencanaan yang 

telah dibuat? 

4. Apakah anda yakin terhadap kemampuan diri 

anda untuk dapat melakukan pernikahan seperti 

yang anda harapkan? Mengapa anda merasa 

seperti itu? 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Menurut 

Moleong (dalam Herdiansyah, 2009) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 

Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis 

wawancara semi terstruktur. Ada beberapa keuntungan dari wawancara semi 

terstruktur ini. Pertama, pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur 

pembicaraan. Kedua, kecepatan wawancara lebih terprediksi. Ketiga, 

pertanyaan yang diajukan lebih bersifat fleksibel, bergantung situasi, kondisi, 

dan alur pembicaraan.  Keempat, ada pedoman wawancara yang dijadikan 

patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata. Kelima, tujuan wawancara 

semi terstruktur untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. 

2. Observasi 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang 

(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, 

dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan 

gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk 

membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap 

pengukuran tersebut. 

Bungin (2007) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat 

digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi 

tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tidak berstruktur yaitu 

observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi 

ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya 

pengamatannya dalam mengamati suatu objek. 
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E. Alat Pengumpulan Data 

Menurut Moleong (2002), pengertian instrumen dimaksudkan sebagai alat 

mengumpulkan data seperti pada penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data-

data, peneliti membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan alat bantu, yaitu: 

1. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam dengan 

menggunakan pedoman wawancara.  

2. Alat Perekam Suara 

Merupakan alat bantu elektronik yang digunakan untuk merekam hasil 

wawancara yang dilakukan agar peneliti dapat benar-benar berkonsentrasi 

pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-

jawaban responden. Dalam mengumpulkan data, alat perekam baru dapat 

digunakan setelah peneliti memperoleh izin dari subjek untuk menggunakan 

alat tersebut pada saat proses wawancara berlangsung. 

3. Kamera 

Kamera digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan 

yang berhubungan dengan penelitian. 

 

F. Langkah-langkah pengumpulan data 

1. Melakukan identifikasi subjek/partisipan dan lokasi penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, partisipan dan lokasi penelitian yang dipilih 

harus benar-benar membantu peneliti dalam memahami central 

phenomena, bukan hanya sekedar dari permukaan atau kulit yang terlihat. 

Identifikasi partisipan dan lokasi penelitian dalam penelitian kualitatif 

dapat berdasarkan tempat dan individu yang dapat membantu peneliti 

dalam memahami central phenomena. 

2. Mencari dan mendapatkan akses menuju subjek 

Dalam pelaksanaan penelitian, kadang kala akses menuju partisipan dan 

lokasi menjadi tidak mudah bahkan banyak hambatan. Untuk penelitian ini 

terkadang membutuhkan prosedur tertentu, tetapi yang perlu diperhatikan 
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bahwa surat izin yang berupa akses dan pintu gerbang saja menuju 

partisipan dan lokasi partisipan. Peneliti harus dapat membina hubungan 

akrab sebelum melakukan penelitian dan setelah penelitian. 

3. Menentukan jenis data yang akan diperoleh 

Dalam tahapan ini, peneliti harus merujuk pada fokus kajian, tujuan 

penelitian, dan pertanyaan penelitian yang hendak dicari jawabannya. 

4. Mengembangkan atau menentukan instrumen 

Instrumen yang digunakan secara umum dalam metode penelitian 

kualitatif antara lain adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 

Sebelum penelitian, maka peneliti harus sudah menentukan instrumen apa 

yang akan digunakan, namun jika di lapangan ternyata membutuhkan 

metode tambahan maka pada saat itu juga dapat mengganti dan 

menyesuaikan dengan kondisi lapangan. 

5. Melakukan pengumpulan data 

Hal ini merupakan langkah yang terakhir, dalam langkah terakhir ini ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti (Herdiansyah, 2010). 

Pertama, umumnya pengumpulan data dilakukan lebih dari satu kali dan 

sering. Kedua, dalam pengumpulan data selalu disesuaikan dengan situasi 

alamiah yang terjadi. Ketiga, melakukan probing (proses ekplorasi yang 

lebih dalam terhadap suatu hal yang dirasa perlu untuk diungkap) terhadap 

perilaku yang muncul ketika melakukan pengumpulan data. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (dalam Herdiansyah, 2010), 

teknik analisis data yang mudah dipahami dan lebih sesuai adalah teknik analisis 

data model interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, display 

data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan/atau tahap verifikasi. 

Berikut bagan teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman: 
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Bagan 3.2 

Bagan teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman 

 

Pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan 

bahkan di akhir penelitian. Proses pengumpulan data menjadi suatu yang ideal 

jika dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draft, intinya adalah 

proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini tidak memiliki segmen atau 

waktu tersendiri, melainkan melakukan penelitian sepanjang yang dilakukan 

proses pengambilan data dapat dilakukan. 

Reduksi data ialah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk 

data yang diperoleh menjadi suatu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil 

wawancara, observasi, atau studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan 

(script) sesuai dengan formatnya masing-masing. 

Display data merupakan langkah selanjutnya yang harus ditempuh ketika 

semua data telah diformat berdasarkan instrument pengumpulan data yang telah 

menjadi tulisan (script). Pada prinsipnya, display data adalah mengelola data 

setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur 

tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah 

dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema tersebut kedalam 

bentuk yang lebih konkret dan diakhiri dengan memberikan kode dari subtema 

tersebut yang sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah 

dilakukan.  

Pengumpulan 

data 

Reduksi data 

Kesimpulan 

Display data 



 

Surayya Hayatussofiyyah, 2014 
GAMBARAN ORIENTASI MASA DEPAN ANAK JALANAN 
(Studi Deskriptif pada 5 Anak Jalanan Usia Remaja Binaan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah 
Kampus di Kota Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Kesimpulan/verifikasi dalam rangkaian penelitian kualitatif menurut 

model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman secara esensial 

berisi tentang uraian dari seluruh subkategorisasi tema yang tercantum pada tabel 

kategorisasi dan pengodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quote 

verbatim wawancaranya. 

 

H. Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data (truthworthiness) data diperlukan 

teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability) (Moleong, 2012).  

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data, peneliti hanya 

menggunakan uji kredibilitas, sedangkan uji keteralihan (transferability), uji 

kebergantungan (dependability), dan uji kepastian (confirmability) tidak 

digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini dua teknik uji kredibiltas yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik triangulasi dan member check. 

1. Teknik Triangulasi  

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi teknik, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2010). 

Triangulasi teknik dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan 

wawancara kemudian dicek melalui observasi dan dokumentasi. Bila 

dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data 

yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data 

mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda (Sugiyono, 2010).  

Selain itu teknik triangulasi lain yang digunakan adalah triangulasi 

sumber, teknik triangulasi yang dilakukan dengn cara mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2010).  
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2. Member Check  

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh 

pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin 

kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan 

berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti 

perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaanya 

tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan 

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan member check 

adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan 

laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informasi.  

 


