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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru.  Sedangkan yang menjadi objek 

penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru.  Dipilihnya Dinas Sosial sebagai 

objek penelitian karena Dinas Sosial bagian dari pemerintahan yang memiliki 

peran penting dalam menangani pendirian suatu lembaga organisasi perihal 

penyebab lemahnya pengawasan pada perizinan panti asuhan yang berada di Kota 

Pekanbaru. 

 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Adapun penelitian ini diadakan mulai pada bulan Januari 2017 sampai Juni 

2017 dalam upaya pengumpulan data-data dan fakta yang dibutuhkan untuk 

memperkuat penelitian ini. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif atau kualitatif  yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang 

lain. (Sugiyono: 2010:11) 
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Penelitian ini berusaha menjawab apakah faktor-faktor penyebab 

lemahnya pengawasan Dinas Sosial pada perizinan panti asuhan di Kota 

Pekanbaru dan apa saja kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pengawasan 

perizinan panti asuhan di Kota Pekanbaru (Studi kasus Panti Asuhan Tunas 

Bangsa) . 

3.2.1 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data pokok dalam penelitian yang diperoleh 

langsung dari responden yang akan di jadikan objek penelitian. Data 

tersebut diperoleh melalui data hasil observasi dan wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari instansi 

terkait yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yang mencakup: 

1.  Lembaga  Kesejahteraan Sosial, selanjutnya  disebut  LKS  adalah 

organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh 

masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum. 

2.  LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan 

sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang 

dinyatakan sebagai badan hukum. 
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3.  LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan 

sebagai badan hukum. 

4.  LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang 

didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana 

organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah 

mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk 

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. 

5.  Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 

dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya. 

6.  Penyelenggaraan   Kesejahteraan   Sosial  adalah  upaya  yang  

terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, 

pemerintah daerah,   dan   masyarakat   dalam   bentuk   pelayanan   

sosial   guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, 

yang meliputi rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  

sosial,  dan perlindungan sosial. 

7.  Tipologi   LKS   adalah   pengelompokan   atau   pembagian   

tipe   LKS berdasarkan karakteristik. 

 

3.3 Metode dan Pengumpulan Data  

3.3.1  Interview ( wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
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diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal –hal dari responden yang 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiono : 2011: 157). 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara bertanya 

langsung kepada responden penelitian. 

3.3.2 Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala–gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiono, 2011: 165). Penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data ini karena penilitian berhadapan langsung 

dengan prilaku maanusia serta perlu pengamatan secara langsung. 

3.3.3 Dokumentasi  

Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari dokumen-

dokumen yang tersimpan pada lokasi penelitian; dan 

3.3.4 Kepustakaan  

Kepustakaan, yaitu upaya pengumpulan bahan-bahan bacaan 

litelatur, buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Menurut Sugiyono (2010: 90), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulannya.  Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 
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yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial 

dan pegawai Seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat. 

Tabel 4 

Data Jumlah Populasi Pegawai di Dinas Sosial Kota Pekanbaru  

 

No. Nama Bidang Responden Jumlah 

1. 

 

 

Sekretaris Kepala Dinas 1 Orang 

Sekretaris 1 Orang  

Kasubag. Keuangan 

Program 

1 Orang 

Kasubag. UP 1 Orang 

Staff 8 Orang 

2. Bidang Pemberdayaan 

Sosial Kelembagaan 

Masyarakat dan 

Penanganan Fakir Miskin 

Kepala Bidang 1 Orang 

Kepala Seksi 3 Orang 

Staff 2 Orang 

3. Bidang Rehabilitasi Kepala Bidang 1 Orang 

Kepala Seksi 3 Orang 

Staff 2 Orang 

4. Bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial 

Kepala Bidang  1 Orang 

Kepala Seksi 3 Orang 

Staff 4 Orang 

5. - THL 11 Orang 

 Total 43 Orang 

Sumber: Data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

 

Berdasarkan tabel diatas jumlah populasi pegawai dinas sosial kota 

Pekanbaru berjumlah 43 orang. Informasi data dengan melakukan 

wawancara lansung. permasalahan penelitian ini dengan mewawancarai 

langsung seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan 

penanganan fakir miskin yaitu informant penelitian. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 91). Adapun sampel dalam 

penelitian ini terdiri dari: 
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Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan menggunakan teknik 

Sampling Purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2010: 96).  

Adapun sampelnya pegawai Dinas Sosial yaitu Seksi Bidang 

Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penanganan Fakir 

Miskin dan Masyarakat Setempat Panti Asuhan Tunas Bangsa sebagai 

Informant 

Informant adalah yang bertugas memata-matai, memantau yang 

berisi informasi yang bersifat pribadi maupun perorangan atau mendalami 

informasi. Informannya adalah Pegawai Dinas Sosial Seksi Bidang 

Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penanganan Fakir 

Miskin dan  masyarakat setempat panti Asuhan Tunas Bangsa. 

 

3.5 Metode Analisis  

 Untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab lemahnya pengawasan 

Dinas Sosial pada perizinan panti asuhan di Kota Pekanbaru berdasarkan 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 184 Tentang Lembaga 

Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Walikota Nomor 97 tahun 2016 tentang 

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru. penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif. 

 Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam 

jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, 

keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan 

menyungguhkan apa adanya. 
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 Kreadibilitas menjadi istilah yang paling banyak dipilih untuk mengganti 

konsep validitas, dimaksudkan untuk merangkum bahasan menyangkut kualitas 

penelitian kualitas. Kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya 

mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, 

kelompok sosial atau pola interaksi kompleks (Poerwandari, 2013). Marshall dan 

Rossman (dalam Poerwandari, 2013) reliabilitas data dapat dilakukan dengan data 

mentah yang terkumpul lengkap dan diorganisasikan dengan baik, peneliti 

memungkinkan pihak lain untuk mempelajari data, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kritis bila perlu, bahkan melakukan analisa kembali. 

 

 


