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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat 

diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 1984 dalam 

Hendrarso, 2007:166). 

Lofland mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ditandai dengan 

jenis-jenis pertanyaan yang diajukannya, yakni: apakah yang berlangsung disini? 

Variasi apa yang kita temukan dalam fenomena ini? Lalu menjawab pertanyaan-

pertanyaan itu secara rinci.  

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi 

perilaku manusia, dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya 

menjadi entitas-entitas kuantitatif. Dalam pandangan Bogdan dan Taylor, 

meskipun orang-orang bertindak dalam bentuk kerangka organisasi, interpretasi 

merekalah, bukan organisasi yang menentukan tindakan mereka. Peran sosial, 

norma, nilai dan tujuan organisasi boleh menetapkan kondisi dan konsekuensi 

bagi tindakan, namun tidak menentukan apa yang dilakukan orang.  

Sehingga peneliti beranggapan bahwa penelitian kualitatif dapat 

digunakan untuk memahami kehidupan sosial sepenuhnya terhadap lingkungan 

anak-anak jalanan di Kota Malang, dan apa-apa saja unsur psikososial dan 

ekonomi yang telah mempengaruhi perilaku konsumsi mereka terhadap rokok.  
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3.2 Fokus Penelitian dan Penentuan Informan 

3.3.1  Fokus Penelitian 

Dengan memperhatikan kondisi nyata di lapangan, maka fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah memahami perilaku konsumsi dari anak-

anak jalanan di Kota Malang terhadap rokok. Perilaku konsumsi tersebut yang 

dimaksud adalah perilaku anak jalanan dilihat dari aspek psikologi, ekonomi, dan 

sosiologi. Pemahaman terhadap perilaku tersebutlah yang dijadikan dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang telah diungkapkan. 

Oleh karena pendekatan dalam penelitian ini bersifat mikro dan sudut 

pandang terhadap manusia yang cenderung sebagai homosociologus, bukan 

sebagai homoeconomicus, maka penelitian ini tidak menggunakan pendekatan 

deduktif, yang berarti menentukan teori baku terlebih dahulu sebagai bahan 

dasar pelaksanaan dan analisis penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari kekawatiran bahwa ada hal-hal yang penting dari kompleksitas 

realitas di lapangan bisa jadi justru terabaikan. Faisal (dalam Bungin, 2010:68) 

mengatakan, yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah logika induktif 

abstraktif, yakni suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. 

3.3.2  Penentuan Informan 

Dengan fokus penelitian interaksi antar individu yang terlibat, baik 

secara langsung maupun tidak, maka informan yang dituju untuk proses 

pelaksanaan pengambilan data penelitian ini adalah anak-anak jalanan Kota 

Malang yang sedang melakukan persekutuan dengan barang konsumsi berupa 

rokok, untuk selanjutnya diharapkan peneliti mampu mengungkapkan 

pemahaman pada apa yang dipikirkan mereka, lingkungan mereka dan yang 

akan dan telah dilakukan oleh anak-anak jalanan tersebut. 
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3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini anak jalanan yang dimaksud adalah anak jalanan 

berusia diatas umur 10 (sepuluh) tahun dan dibawah umur 16 (enam belas) 

tahun yang sebagian besar waktunya dipergunakan untuk menjalankan berbagai 

aktifitas di jalanan dan di tempat-tempat umum di kota Malang. Aktifitas anak 

jalanan yang dimaksud adalah kegiatan ngamen, meminta-minta di simpang-

simpang jalan atau di warung-warung, melakukan pekerjaan tertentu agar diberi 

upah oleh orang yang mau mempekerjakannya serta kegiatan lainnya yang tidak 

hanya bertujuan mencari uang atau mencari nafkah seperti bermain, istirahat, 

tidur ataupun belajar. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah interaksi antar individu yang terlibat, 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam persekutuan antara 

anak-anak jalanan Kota Malang dengan konsumsi rokok. Individu yang dimaksud 

adalah anak-anak jalanan, sedangkan interaksi yang dimaksud adalah tentang 

fenomena yang mempengaruhi perilaku konsumsi individu terhadap obyek 

konsumsi, yaitu bagaimana memahami persepsi, sikap, dan tindakan anak 

jalanan terhadap barang konsumsi berupa rokok.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menekankan pada proses dan 

bukan hasil. Oleh karenanya, data yang diambil sebagai bahan untuk 

menganalisis dilakukan dengan mengikuti proses kegiatan yang akan dilakukan 

oleh anak-anak jalanan selama setengah hari di jalanan.  

Secara spesifik data yang diambil adalah data emik (tampak dalam diri 

manusia, persepsi, mindset, sikap dan kepercayaan). Data emik tersebut 

dimaksudkan untuk mendalami proses dan pengalaman  dan juga untuk 

memahami persepsi serta konteks dari keadaan dari pihak yang diteliti. Oleh 
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karena itu, pengambilan data dilakukan dengan cara yang fleksibel, yaitu dengan 

proses tanya-jawab (wawancara) yang tidak terstruktur dan  observasi terhadap 

kenyataan-kenyataan yang dilihat dan didengar oleh peneliti di lapangan. Cara 

itu digunakan agar informasi yang diinginkan dapat diperoleh.  

Untuk mencapai tingkat pemahaman yang mendalam diperlukan cara 

penggalian data yang handal. Disinilah letak relevansi metode atau teknik 

wawancara mendalam. Dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang 

tersembunyi disanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, 

masa kini maupun masa depan. Wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim 

dalam tradisi survei menjadi kurang memadai. Yang diperlukan adalah 

wawancara tak berstruktur yang bisa leluasa melacak ke berbagai segi dan arah 

guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dan semendalam 

mungkin (Faisal dalam Bungin, 2010:67). 

Oleh sebab itu, kegiatan observasi dimaksudkan untuk memburu ‘tabel 

hidup’ yang terhampar dalam kenyataan sehari-hari di masyarakat. Sedangkan 

wawancara mendalam dimaksudkan untuk memburu makna yang tersembunyi 

dibalik ‘tabel hidup’ tersebut, sehingga suatu fenomena sosial menjadi bisa 

dipahami (Faisal dalam Bungin, 2010:67). 

Perlu disadari bahwa fokus kajian yang telah dirumuskan sebaik dan 

serapi mungkin memiliki kemungkinan sedikit banyak mengalami perubahan dan 

penyesuaian-penyesuaian tertentu setelah mendalami betul kenyataan yang 

sesungguhnya di lapangan. Dalam pendekatan kualitatif hal ini sesuatu yang 

wajar saja jika terjadi. Mengapa? Karena penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif lebih tunduk pada realitas di lapangan, bersifat emik, 

ketimbang apa yang dipikirkan atau dibayangkan secara subyektif sejak awal, 

perspektif etik (Aziz dalam Bungin, 2010:43).  



39 
 

Selanjutnya kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengikuti pola yang dikemukakan oleh Faisal dalam Bungin (2010), 

yakni melalui kegiatan observasi dan wawancara mendalam.  

Peneliti mengerucutkan fokus penelitian untuk hanya memahami 

fenomena sosial yang tengah diteliti. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai proses pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada subyek yang diteliti. Bila jawaban 

dari subyek yang diteliti setelah dianalisis ternyata belum memuaskan, maka 

peneliti akan melajutkan pertanyaan lagi sampai pada data tertentu yang 

dianggap kredibel (Bungin, 2010). 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif fenomenologi, karena 

perspektif fenomenologi pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak 

di permukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala 

atau fenomena dari apa yang tersembunyi di kepala sang pelaku.  

Perilaku apapun yang tampak di tingkat permukaan baru bisa dipahami 

manakala bisa mengungkap apa yang tersembunyi dalam dunia kesadaran si 

manusia pelaku. Sebab realitas itu sesungguhnya bersifat subyektif dan 

maknawi. Ia bergantug pada persepsi, pemahaman, pengertian dan anggapan-

anggapan seseorang. Itu terbenam sebagai suatu kompleksitas gramatika 

kesadaran didalam diri manusia. Disitulah letak jawaban terhadap apa yang 

terekspresi tau menggejala di tingkat perilaku (Faisal dalam Bungin, 2010:9). 

 


