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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Meninjau dari rumusan masalah yang diajukan, maka peneliti dalam menyusun 

skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma 

konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan26. Pendekatan kualitatif 

merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif, biasanya data tersebut 

berupa data-data tertulis atau yang berasal dari lisan orang-orang serta perilaku dari 

suatu obyek yang diteliti. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif ini karena 

peneliti merasa mampu dan lebih leluasa dalam menggali informasi serta dapat 

menjelaskan secara deskriptif situasi di lapangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan. Pendekatan kualitatif ini juga didukung oleh jarak yang tidak terlalu antara 

tempat tinggal peniliti dan lokasi penelitian.  

 

2. Jenis Penelitian 

Menurut Lexy Maleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, gambar dan bukan angka, 

yang mana data diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang diamati27. 

Menggunakan penelitian kualitatif ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data 

yang terperinci terkait hal-hal yang diteliti karena adanya interaksi langsung antara 

peneliti dengan responden atau obyek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

                                                           
26Ikbar, Yanuar. Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Refika Aditama, hal 146 
27Lexy J. Maleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Rosdakarya. hal. 3 
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mendapatkan sebuah gambaran yang objektif, faktual, akurat dan sistematis, terkait 

hal-hal yang ada di dalam penelitian ini.  

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka permasalahan yang dihadapi 

dalam penelitian ini adalah tentang Perlindungan Sosial Terhadap Keselamatan 

Kerja Penambang BelerangOleh PT. Candi Ngrimbi Di Kawah Ijen Banyuwangi. 

Oleh karena itu, penelitian ini dapat disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif 

karena dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan pengamatan secara 

langsung keadaan lapangan dan mengikuti kehidupan seorang penambang yang 

memiliki resiko berbahaya karena pekerjaannya. 

3. Informan Penelitian 

Informan merupakan pihak atau orang yang dapat memberikan informasi atau 

dapat dikatakan sebagai sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Sumber data manusia (data primer) yang meliputi: Penambang belerang, 

Keluarga Penambang belerang, PT Candi Ngrimbi, dan Pemerintah. 

b) Sumber data non manusia (data sekunder) yang meliputi: Dokumentasi, 

sarana dan prasana, serta data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Menentukan sebuah lokasi penelitian perlu kiranya mempertimbangkan kualitas 

dari lokasi penelitian tersebut, karena akan mempermudah atau justru mempersulit 

peneliti ketika akan melaksanakan penelitian. Objek dalam melakukan penelitian ini 

adalah perlindungan sosial terhadap keselamatan kerja penambang belerang di Kawah 

Ijen Oleh PT. Candi Ngrimbi. Lokasi yang diambil adalah PT. Candi Ngrimbi di Kawah 

Ijen Banyuwangi. Lokasi ini dipilih peneliti karena merupakan tempat bekerja 
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penambang belerang. Penambang belerang melakukan segala kegiatan dngan risiko 

berbahaya di PT. Candi Ngrimbi. 

 

C. Sumber Data 

Menurut Achmad Suhaidi, sumber data adalah subyek penelitian dimana data 

menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. 

Sedangkan sumber data dalam PSBK adalah merupakan data yang diperoleh yang 

berkaitan dengan penelitian sosial budaya keagamaan itu sendiri daik dengan metode 

kuisioner maupun observasi28. 

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang berupa kata-kata diperoleh dari 

wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan dengan beberapa hal yang 

terkait dengan keselamatan kerja penambang belerang di Kawah Ijen. Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah penambang belerang, keluarga penambang belerang, 

orang-orang sekitar penambang belerang, PT Candi Ngrimbi, dan Pemerintah Daerah. 

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sarana prasarana misalnya 

jalur yang dilalui penambanng belerang, trolley dan pikulan belerang, berita-berita 

terkini, dokumentasi kegiatan penambang belerang, dan tempat penampungan belerang. 

Teknik yang digunakan dalam menentukan sumber data pada penelitian ini adalah 

teknik Sampling Purposif(Purposive Sampling). Sampling purposif merupakan jenis 

sampling yang paling tepat dalam penelitian kualitatif. Kegunaan sampling purposif 

perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian yang spesifik berdasarkan kriteria-kriteria 

atau kategori-kategori partisipan yang dikehendaki peneliti sesuai dengan masalah, 

                                                           
28Suhaidi, Achmad “Pengertian Sumber Data, Jenis-jenis Data dan Metode Pengumpulan Data” (online). 

https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014//02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-

pengumpulan-data/.Diakses pada 28 desember 2017 

https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/.%20diakse
https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/.%20diakse
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tujuan, dan desain penelitian yang ditetapkan. Dalam konteks ini, penentuan kategori 

partisipan yang tepat oleh peneliti perlu disesuaikan dengan a-prior i dan pemahaman 

yang diperoleh berdasarkan kajian literatur yang ada. Dengan pemahaman tersebut, 

peneliti dapat menentukan dan/atau memilih informan yang memiliki karakteristik 

tertentu sesuai dengan fenomena yang diteliti.29 

Sumber dalam penelitian ini diambil berdasarkan tujuan-tujuan dan pertimbangan 

tertentu. Adapun kriteria sumber dari pihak Perusahaan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Merupakan staff yang bekerja di PT. Candi Ngrimbi 

2. Terlibat di dalam perwujudan pelaksanaan perlindungan sosial PT. Candi 

Ngrimbi. 

3. Merupakan staff PT. Candi Ngrimbi yang ikut mengawasi penambang 

belerang. 

4. Merupakan bagian staff yang selalu ada di kantor PT. Candi Ngrimbi dengan 

jadwal yang ditentukan. 

Berdasarkan dari kriteria-kriteria di atas maka dapat ditentukan subyek 

penelitian adalah Bapak Budyo Prawito selaku bagian keuangan PT. Candi Ngrimbi, 

Bapak Firga selaku bagian penimbangan, Bapak Bambang selaku kasir, Bapak Imam 

Hariyono selaku senior dan pengawas serta bagian penimbangan. 

Adapun kriteria-kriteria dari penambang belerang dan keluarga penambang 

belerang adalah sebagai berikut : 

1. Penambang belerang PT. Candi Ngrimbi yang pernah mengalami 

kecelakaan kerja selama melakukan pekerjaannya. 

                                                           
29Bandur, Agustinus. 2016. Penelitian Kualitatif Metode, Design,dan Teknik Analisis Data Dengan Nvivo 

11Plus. Jakarta.  Mitra Wacana Media. Hal 297 
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2. Keluarga dari penambang belerang yang pernah mengalami kecelakaan 

kerja dan ditinggalkan penambang belerang karena meninggal dunia. 

3. Penambang belerang dan keluarga penambang yang mendapatkan jaminan 

sosial dari PT. Candi Ngrimbi.  

Berdasarkan dari kriteria-kriteria di atas maka dapat ditentukan subyek 

penelitian adalah Bapak Saputro selaku penambang bagian dapur belerang, Bapak 

Usman selaku penambang belerang bagian pengangkut, Bapak Saman selaku bagian 

pengangkut, Ibu Rodiyah selaku istri dari bapak Saman, Ibu Markamah / Komah istri 

dari almarhum Bapak Ridwan. 

Tabel 2. Daftar Subyek Wawancara Dalam Penelitian 

No Nama Usia 
Jenis 

Kelamin 

Jabatan/ 

Keterangan 

1 Budyo Prawito 55 Tahun L 
Bagian Keuangan PT. 

Candi Ngrimbi 

2 Bambang Hariyono 41 Tahun L 
Bagian Kasir PT. 

Candi Ngrimbi 

3 Firga  35 Tahun L 
Bagian Timbang PT. 

Candi Ngrimbi 

4 Imam Hariyono 67 Tahun L 
Penimbang PT. Candi 

Ngrimbi (senior) 

5 Saputro  53 Tahun L 

Bagian Dapur 

Belerang (Dasar 

Kawah) 

6 Usman  41 Tahun L 
Penambang Belerang 

(Pengangkut) 

7 Saman 55 Tahun L 
Penambang Belerang 

(Pengangkut) 
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8 Rodiyah 49 Tahun P 

Istri Pak Saman 

(Pengangkut 

Belerang) 

9 Markamah/Komah 50 Tahun P 

Istri Alm. Ridwan 

(Pengangkut 

Belerang) 

. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid, maka dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data, yaitu:  

1. Observasi 

Metode observasi dapat diartikan sebagai langkah untuk mendapatkan 

informasi yang berdasarkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. 

Dalam metode observasi ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh atas segala 

sesuatu yang nantinya akan dijadikan sebuah data. Observasi langsung ini dilakukan 

oleh peneliti selama penelitian untuk mengoptimalkan data yang berkaitan dengan 

perlindungan sosial terhadap keselamatan kerja oleh PT Candi Ngrimbi di Kawah 

Ijen Banyuwangi. 

Dalam penelitian ini, kehadiran seorang peneliti sangat diperlukan. Seorang 

peneliti diharuskan hadir karena segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian 

harus sesuai dengan rumusan masalah dan prosedur yang diajukan. Kehadiran 

peneliti di lapangan terkait dengan jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian 

kualitatif. 

Dalam sebuah penelitian, peneliti membuat sebuah rencana penelitian, 

melaksanakan pengumpulan data yang dibutuhkan, menganalisis data yang 

diperoleh, menafsirkan data, dan pada akhirnya peneliti sebagai pelapor hasil dari 
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penelitiannya. Dalam hal ini, peneliti hanya sebagai seorang pengamat penuh, yaitu 

sebagai pengamat yang tidak terlibat dengan subyek penelitian dalam melaksanakan 

sebuah penelitian. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga obyektivitas hasil dari 

penelitian. 

2. Wawancara (Interview) 

Menurut Koentjaraningrat, wawancara adalah suatu cara yang digunakan 

untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan 

pembentukan responden, untuk berkomunikasi tatap muka. Wawancara atau 

Interview adalah proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Dapat juga diartikan sebagai 

percakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. 

Metode pengumpulan data ini digunakan peneliti untuk memperoleh data 

yang obyektif yang diperlukan peneliti tentang latar belakang obyek penelitian, 

kondisi nyata di lapangan secara umum yang menyangkut dengan keselamatan kerja 

penambang belerang yang diantaranya: resiko pekerjaan sebagai penambang 

belerang, sarana prasarana, dan jaminan sosial. Untuk memperoleh data yang 

mendukung, peneliti menggunakan pedoman interview dengan yaitu: keluarga 

penambang, orang-orang di sekitar tempat tinggal penambang, piak perusahan, dan 

pemerintah. 

3. Dokumentasi 

Menurut Paul Otlet dalam bukunya “International Economic Conference 

1905”, Dokumentasi adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan, penyimpanan, 

penemuan kembali, dan penyebaran dokumen. Dari pernyataan di atas dapat 

diartikan bahwa dokumentasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 
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mengabadikan data-data yang diperlukan dalam sebuah penelitian dengan cara 

mengumpulkan, menyimpan, dan penemuan kembali.  

Dokumentasi adalah semua jenis rekaman atau catatan dalam sebuah 

penelitian. Dokumentasi merupakan data sekunder yang digunakan dalam sebuah 

penelitian sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan 

menambah rincian spesifik lainnya untuk mendukung informasi dari sumber-

sumber lain yang bersangkutan. 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Taylor, mendefinisikan analisa data sebagai proses yang merinci usaha 

secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang 

disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jadi 

dapat dikaji bahwa analisa data merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan sebuah 

fakta di lapangan dan mengkaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan maksud untuk 

menemukan sebuah hipotesis serta dapat menemukan sebuah solusi untuk penyelesaian 

sebuah masalah. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, ada tiga 

kegiatan dalam sebuah analisis data, yaitu:  

a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. 

b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

c. Verifikasi atau menarik kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan data.  

 



50 

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk dilakukan 

karena untuk memperolah data yang valid dan relevan. Untuk mendapatkan data yang 

relevan dalam sebuah penelitian, uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data 

hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan : 

a. Perpanjangan pengamatan

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperolah di lapangan, 

apakah data tersebut benar atau tidak, berubah atau tidak. Jika data tersebut 

sudah benar maka peneliti dapat mengakhiri perpanjangan pengamatan 

tersebut. 

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan ini bertujuan untuk kecermatan dalam 

melakukan sebuah penelitian. Peneliti akan merekam segala peristiwa yang 

terjadi di lapangan dengan akurat dan sistematis sehingga dapat 

mendeskripsikan data dengan benar tentang keadaan di lapangan. 

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data penelitian dari berbagai 

sumber. Peneliti akan melakukan pengecekan data ulang dari berbagai 

sumber yang terlibat di lapangan sehingga akan mendapatkan data yang 

sesuai dengan keadaan di lapangan. 




