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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Sebagai upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial 

berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan 

kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam 

sebuah latar alamiah30. Melalui pendekatan kualitatif dapat diketahui bagaimana 

Proses Rehabilitasi Psikososial Perempuan Korban Perdagangan Orang (Human 

Trafficking). Karena dengan pendekatan kualitatif ini dapat menggali informasi 

secara mendalam dengan kepala panti, Kasi PMS, Kasi Rehabiltasi & Pembinaan, 

Pekerja sosial, Penyuluh sosial dan pengasuh. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. 

Dimana penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan Proses Rehabilitasi 

Psikososial Perempuan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) di UPTD 

Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda, dan bagaimana Peran Pekerja 

Sosial Dalam Proses Rehabilitasi Psikososial Perempuan Korban Perdagangan 

Orang (Human Trafficking) di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia 

Samarinda. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara 

tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya 

                                                           
30Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung : Refika Aditama .hlm 77 
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hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam 

hal ini mungkin sudah ada hipotesis-hipotesis, mungkin belum, tergantung dari 

sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan31. Jadi dalam 

penelitian ini hanya menggambarkan atau mendeskripsikan saja tanpa adanya 

perlakuan atau tindakan langsung untuk mengubah objek yang diteliti. Melalui 

penelitian deskriptif ini digambarkan bagaimana Proses Rehabilitasi Psikososial 

Perempuan Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) di UPTD Panti Sosial 

Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda, dan juga bagaimana Peran Pekerja Sosial 

Dalam Proses Rehabilitasi Psikososial Perempuan Korban Perdagangan Orang 

(Human Trafficking) di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia 

Samarinda. 

 

B. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia 

Samarinda, yang beralamatkan di Jl. Mayjend D.I. Panjaitan. Adapun alasan penulis 

memilih lokasi penelitian ini : 

1. Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah di Kalimantan yang rawan 

terjadinya perdagangan orang karena wilayahnya yang berbatasan langsung 

dengan Malaysia baik dari sisi darat maupun laut32. 

2. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda merupakan satu-

satunya lembaga pemerintah yang menangani perempuan dengan masalah 

                                                           
31 Silalahi, Ulber. Ibid. Hlm 28 
32 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Provinsi 
Kalimantan Timur rawan terjadi perdagangan manusia, dikarenakan daerah tersebut berbatasan 
langsung dengan Malaysia baik sisi darat atau laut. Berdasarkan laporan di Provinsi Kalimantan 
Timur dari tahun 2004 – 2008, kasus trafficking tahun 2004 (76 kasus), 2005 (71 kasus), 2006 (84 
kasus), 2007 (177 kasus), 2008 (199 kasus). 
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kesejahteraan sosial, yaitu tuna susila, korban Trafficking dan korban tindak 

kekerasan di Kalimantan Timur. Menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial 

baik yang bersifat penyantunan, rahabilitasi, konsultasi, bimbingan 

keterampilan, mental dan sosial kepada perempuan dengan mengalami masalah 

kesejahteraan sosial. 

 

C. Subyek Penelitian 

Penelitian ini berupaya untuk memperoleh informasi mengenai Proses 

Rehabilitasi Psikososial Perempuan Korban Perdagangan Orang (Human 

Trafficking) di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda. 

Subyek yang dipilih dalam penelitian ini adalah mereka yang dianggap mengetahui 

dan memahami kondisi dilapangan serta dapat memberikan informasi yang 

sebenar-benarnya. Teknik pemilihan informan ditentukan secara purposive karena 

peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk memilih subyek penelitian 

berdasarkan penilaian atas karakteristik anggota subyek yang dengannya diperoleh 

data yang sesuai dengan maksud penelitian. Informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini dijabarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kerangka Informasi subyek penelitian 

Informasi yang dicari Subyek Jumlah 
- Proses rehabilitasi psikososial 

perempuan korban perdagangan 
orang (human trafficking) di 
PSKW Harapan Mulia Samarinda 
 

- Peran pekerja sosial dalam proses 
rehabilitasi psikososial perempuan 
korban perdagangan orang (human 

trafficking) di PSKW Harapan 
Mulia Samarinda 

- Kepala UPTD 
PSKW Harapan 
Mulia 
Samarinda 

- Kasi PMS 
- Kasi Rehabilitasi 
- Pekerja Sosial 
- Penyuluh Sosial 
- Pengasuh 

1 
 

 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
Jumlah 6 
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Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini seperti yang telah 

dijelaskan pada tabel di atas dapat diperoleh melalui, yaitu: 

1. Kepala panti sebagai core bagi kebijakan dan decision making di PSKW 

Harapan Mulia Samarinda 

2. Kasi PMS yang menangani langsung korban trafficking mulai dari tahap 

penerimaan awal sampai akhir. 

3. Kasi Rehabilitasi sebagai kepala bidang yang memahami terkait perumusan 

pembinaan dan pengasramaan untuk korban trafficking 

4. Pekerja sosial sebagai pelaksana identifikasi dan assessment terhadap klien 

korban perdagangan orang di PSKW Harapan Mulia Samarinda. 

5. Penyuluh sosial sebagai salah satu yang memberikan intervensi psikososial 

dan mengetahui perkembangan klien selama berada di PSKW Harapan Mulia 

Samarinda. 

6. Pengasuh panti sebagai seseorang yang memiliki kedekatan lebih dengan 

klien, dan bertugas untuk memonitoring klien korban trafficking. 

Adapun kriteria subyek penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Kepala UPTD PSKW Harapan Mulia 

a. Sebagai core bagi kebijakan di PSKW Harapan Mulia Samarinda 

b. Memahami tentang masalah kesejahteraan sosial 

c. Memiliki pengetahuan mengenai trafficking dan dampaknya serta cara 

penanganannya. 

d. Memiliki pengetahuan mengenai rehabilitasi psikososial 

2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Sosial 

a. Minimal telah bekerja sebagai Kasi PMS di PSKW selama 1 tahun 
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b. Memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial 

c. Memahami tentang masalah kesejahteraan sosial 

d. Memiliki pengetahuan mengenai trafficking dan dampaknya serta cara 

penanganannya. 

e. Memiliki pengetahuan mengenai rehabilitasi psikososial 

3. Kasi Rehabilitasi 

a. Minimal telah bekerja sebagai Kasi rehabilitasi di PSKW selama 1 tahun 

b. Memiliki tugas dan fungsi merumuskan pembinaan klien 

c. Memahami tentang masalah kesejahteraan sosial 

d. Memiliki pengetahuan mengenai trafficking dan dampaknya serta cara 

penanganannya. 

e. Memiliki pengetahuan mengenai rehabilitasi psikososial 

4. Pekerja sosial 

a. Memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial 

b. Minimal telah bekerja sebagai pekerja sosial di PSKW selama 1 tahun 

c. Memahami tentang masalah kesejahteraan sosial 

d. Memiliki pengetahuan mengenai trafficking dan dampaknya serta cara 

penanganannya. 

e. Memiliki pengetahuan mengenai rehabilitasi psikososial 

f. Melakukan dan memberikan intervensi langsung kepada klien 

5. Penyuluh sosial 

a. Memiliki latar belakang pendidikan S-1 Psikologi 

b. Telah bekerja di PSKW sebagai penyuluh sosial minimal selama 1 tahun 

c. Memahami tentang masalah kesejahteraan sosial 
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d. Memiliki pengetahuan mengenai trafficking dan dampaknya serta cara 

penanganannya. 

e. Memiliki pengetahuan mengenai psikososial dan rehabilitasi psikososial 

f. Melakukan dan memberikan intervensi langsung kepada klien 

6. Pengasuh 

a. Telah bekerja di PSKW sebagai pengasuh minimal selama 1 tahun 

b. Memiliki kedekatan lebih dengan klien dan mengetahui perkembangan 

klien 

c. Aktif mendampingi klien dalam setiap kegiatan 

 

D. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang ada pada penelitian kualitatif, yaitu observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang paling utama dalam teknik penelitian 

ilmiah yang penting. Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap 

kegiatan untuk melakukan pengukuran33. Observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini merupakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, 

situasi, proses atau perilaku dan aktivitas-aktivitas yang ada di UPTD Panti 

Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda. Proses pengamatan ini 

                                                           
33 Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hlm 69 
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dilakukan secara partisipan dan non partisipan agar peneliti dapat lebih mudah 

mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi pada : 

a) Perilaku yang dimunculkan oleh subyek penelitian, yaitu Kepala Panti, Kasi 

Pemberdayaan Masyarakat Sosial, Kasi Rehabilitasi, Pekerja Sosial, 

Penyuluh Sosial, Dan Pengasuh. Pengamatan dilakukan pada saat proses 

wawancara dengan subyek penelitian.  

b)  Aktivitas-aktivitas yang ada di PSKW Harapan Mulia, yaitu kegiatan yang 

ada di PSKW. 

c) Situasi dan kondisi sekitar PSKW Harapan Mulia. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan 

oleh dua pihak. Yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyan34. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur (structure 

interview) dan semiterstruktur (Semistructure Interview). Pada wawancara 

terstruktur peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara yaitu 

sejumlah daftar pertanyaan yang telah disusun dan pertanyaan tersebut akan 

diajukan kepada subyek penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat 

tersebut sesuai dengan tujuan data yang ingin diperolah oleh peneliti. 

Sedangkan wawancara semiterstruktur yaitu jenis wawancara ini merupakan 

kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

                                                           
34 Moleong, J Lexy. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. hlm 
186 
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dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Peneliti menggunakan in-dept 

interview bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. 

Adapun Subyek pada wawancara ini adalah Kepala UPTD. Panti Sosial Karya 

Wanita Harapan Mulia Samarinda dan Kasi PMS, Kasi Rehabilitasi, Pekerja 

Sosial dan Penyuluh sosial dan pengasuh di UPTD Panti Sosial Karya Wanita 

Harapan Mulia Samarinda. 

3. Studi dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kumpulan data baku yang diperoleh pada 

instansi yang ada. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan 

data dari hasil observasi dan wawancara yang berguna untuk hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut dapat diperoleh melalui nukti catatan 

atau dokumen yang telah tersusun dalam arsip di PSKW Harapan Mulia 

Samarinda. Sebelum melakukan studi lapangan, peneliti juga terlebih dahulu 

mencari referensi melalui buku, jurnal, artikel di internet serta sumber lainnya 

yang relevan dengan permasalahan penelitian ini yakni tentang rehabilitasi 

psikososial dan berbagai literatur yang membahas tentang trafficking. Agar 

memperoleh kerangka pemikiran dan digunakan untuk menganalisa. 

 

E. Teknik analisa data 

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperolah adalah 

data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata, dimana data-data tersebut 

telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun studi dokumentasi. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif  terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 
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secara bersamaan. Yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.35 

Ketiganya terjadi secara bersamaan sebagai sesuatu yang jalin-menjalin merupakan 

proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan 

data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut 

“analisis”. 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.       

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut.    

 

 

                                                           
35 Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta. Hlm 
247 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan 

demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan dalam penelitian 

kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan. 

 

F. Teknik keabsahan data 

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya. Keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik keabsahan data Uji Validitas Internal (credibility), teknik ini 

dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebanaran dari data dan informasi yang 

dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca 

secara kritis dan dari responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi melakukan 

Inquiry yakni proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan 

melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau 
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memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan 

menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. 

Dalam penelitian ini pemeriksaan teknik keabsahan data menggunakan 

Teknik Triangulasi yaitu: Triangulasi data/sumber yaitu menggali kebenaran 

informasi melalui berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi sumber untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber36. 

                                                           
36 Sugiyono. Ibid. hlm 274 


