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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk 

melakukan penelitian dengan sasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak 

mungkin data mengenai sasaran penelitian. Atas dasar itulah walaupun sasaran 

penelitian terbatas, tetapi kedalaman data tidak terbatas. Semakin berkualitas data 

yang dikumpulkan, maka penelitian ini semakin berkualitas. Sedangkan jenis 

penelitian ini adalah deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai informasi, kondisi, situasi atau berbagai variabel47.  

 Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

deskriptif karena dirasa tepat untuk menggambarkan secara sistematis berkaitan 

dengan implementasi Program peduli implementasi Program Peduli oleh 

LP3TP2A terhadap pemenuhan hak anak bagi anak pekerja migran di Kecamatan 

Donomulyo, Kabupaten Malang serta untuk menemukan faktor penghambat dan 

pendukung baik dari internal maupun eksternal. 

B. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Purwodadi, Kecamatan 

Donomulyo, Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena 

Kecamatan Donomulyo merupakan salah satu dari lima kecamatan dengan jumlah 

pekerja migran terbanyak di Kabupaten Malang dengan jumlah 204 orang pada 

                                                           
47 Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. 

Surabaya: Airlangga University Press. 
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tahun 201748. Sehingga akan banyak fenomena terkait dampak pekerja migrant 

terhadap pemenuhan hak anak. Selain itu daerah ini merupakan satu-satunya 

daerah yang dijadikan sebagai tempat pengimplementasian Program Peduli 

dengan sasaran program pada anak pekerja migran di Jawa Timur. Hal inilah yang 

membuat peneliti tertarik untuk mengetahuinya secara tersistematis dengan tujuan 

untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi Program Peduli terhadap 

anak pekerja migran untuk mewujudkan inklusi sosial49.  

C. Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut untuk diteliti. Maka dari itu subjek penelitian yang 

diambil harus mampu merepresentasikan informasi yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling, teknik ini 

mengambil sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono 

(2012), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan ini contohnya berdasarkan pada kapasistas diri seperti 

orang yang paling mengetahui tentang suatu program dan sebagainya. Model ini 

cocok digunakan untuk penelitian kualitatif50.  

  Subjek penelitian merupakan orang yang menjadi sumber informasi bagi 

peneliti. Penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah LP3TP2A, anak 

pekerja migran dan keluarga serta stakeholder setempat. Penentuan subjek 

                                                           
48 TKI Kabupaten Malang Menurut Negara Penempatan Tahun 2016-2017.Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Malang Update Terakhir 11 Januari 2018. 

 
49 Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal 

utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Melalui inklusi sosial, Program Peduli 

mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh 

kesemapatan yang sama sebagai warga negara tanpa perbedaan apapun.  
50 Op. cit. Hlm 85 
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penelitian berdasarkan pada pihak-pihak yang mengetahui objek penelitian. 

Adapun kriteria tersebut antara lain: 

No Kriteria Alasan 

1 Pihak pelaksana program: 

a. Bekerja di LP3TP2A 

b. Menjadi pelaksana Program 

Peduli 

c. Mengetahui dan memahami 

Program Peduli 

a. LP3TP2A sebagai pelaksana 

pastinya memahami 

pelaksanaan program Peduli di 

Desa Purwodadi, Kec. 

Donomulyo, Kab. Malang. 

b. Maksudnya ialah tidak 

semua personalia LP3TP2A 

menjadi bagian dari pelaksana 

program, sehingga hanya orang 

tertentu saja yang menjadi 

pelaksana Program Peduli. 

c. Pemahaman terkait Program 

Peduli yang mumpuni 

diharapkan mampu 

menjelaaskan rumusan 

masalah.  

2 Penerima layanan: 

a. Masyarakat Desa Purwodadi 

b. Tinggal di Desa Purwodadi 

minimal 10 tahun 

c. Bagi yang anak-anak minimal 

12 tahun dan ditinggal orang 

tuanya minimal 2 tahun 

d. Berperan aktif dalam Program 

Peduli 

a. Tentunya membutuhkan 

informasi dari masyarakat 

Desa Purwodadi dikarenakan 

menjadi tempat pelaksanaan 

program. 

b.  Lamanya waktu tinggal 

diharapkan dapat memberikan 

penjelasan terkait dengan 

kondisi yang dialami anak 

pekerja migran di desa 

tersebut. 

c. Usia minimal 12 tahun bagi 

anak-anak yang ditinggalkan 

dinilai mampu untuk 

menjelaskan pelaksanaan 

Program Peduli di desa 

tersebut. 

d. Keaktifan dalam 

berpartisipasi dinilai mampu 

untuk menilai bagaiman 

pelaksanaan, dampak dan 

faktor peghambat-pendukung 

pelaksanaan program.  

3 Bersedia dan menjadi informan bagi 

peneliti 

a. Ketersediaan subjek 

penelitian akan membantu 

dalam memecahkan 

permasalahan peneliti, 
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bilamana tidak bersedia maka 

akan menghambat proses 

penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting untuk 

mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini 

menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut 

ulasannya: 

1. Observasi 

 Menurut Nasution (1988) observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Observasi dapat menjawab perihal data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang nyata di lapangan. Terdapat beberapa 

alasasn mengapa menggunakan teknik pengambilan data dengan observasi 

antara lain: 1) didasarkan pada pengamatan langsung, 2) memungkinkan 

melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi sebenarnya, 3) dapat menghindarkan kekeliruan 

dan bias dikarenakan kurang mampu untuk mengingat data hasil 

wawancara, 4) memungkinkan peneliti mampu mengabstraksikan sesuatu 

yang rumit, 5) jika teknik lain tidak memungkinkan, observasi dapat 

menjadi teknik yang sangat bermanfaat51.  

 Ketika menggunakan teknik observasi, peneliti akan mengamati 

berkaitan dengan kehidupan anak pekerja migran, keluarga pekerja 

migran, masyarakat sekitar dan lainnya. Selain itu peneliti juga mengamati 

                                                           
51 Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. 

Jakarta: Rajawali Press. 
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faktor penghambat serta pendukung dalam proses implementasi Program 

Peduli nantinya.  

 

2. Wawancara 

 Teknik ini digunakan dengan tujuan sebagai teknik pengumpulan 

data untuk studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti. Tetapi juga untuk meneliti hal-hal yang ingin diketahui dari 

responden secara mendalam. Dalam penlitian kualititaif, wawancara 

mendalam (in-depth interview). Data yang dikumpulkan melalui 

wawancara umumnya adalah data verbal yang diperoleh melalui 

wawancara atau Tanya jawab dengan pertanyaan terbuka dalam 

pendekatan kualitatif.  

3. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi digunakan dengan tujuan menelusuri data 

secara historis. Jenis dokumentasi terdiri dari dua macam yaitu dokumen 

pribadi serta dokumen resmi. Bentuk dokumentasi yang akan dimuat 

antara lain foto, surat resmi, data statistik dan sebagainya. Peneliti 

menggunakan dokumentasi sebagai salah satu teknik pengambilan dat6a 

untuk mengetahui secara detail terkait proses  implementasi Program 

Peduli oleh LP3TP2A terhadapa pemenuhan anak pada anak pekerja 

migran di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. 

E. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara 
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mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan secara detail, melakukan 

sintesa, menyusun pola hingga membuat kesimpulan sehingga dapat difahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 Menurut Merrieam (2001) menyatakan bahwa terdapat dua tahap yang perlu 

dilakukan yaitu sebelum pengambilan data dan setelah pengambilan data.Analisa 

sebelum pengambilan data dilakukan untuk menentukan fokus penelitian. 

Sedangkan setelah pengambilan data bertujuan untuk mengklasifikasian data 

dengan tujuan tertentu. Terdapat beberapa tahapan dalam proses analisa data 

yaitu: 

1. Tahap Reduksi Data: data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup 

banyak, maka dari itu perlu dicatat seteliti mungkin. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal 

yang penting, mencari tema dan polanya. Hal in telah dilakukan sebelum 

peneliti terjun ke lapang terkait dengan pengimplementasian Program 

Peduli di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang52. 

2. Tahap Display Data: data yang diperoleh kemudian disajikan baik dengan 

diagram, phi card dan sebagainya. Data yang disajikan berkaitan dengan 

statistic jumlah pekerja migrant, luas georgrafis hingga hasil wawancara 

nantinya53.  

3. Tahap Conclusion Drawing: penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang 

ditarik bersifat sementara dan akan mengalami perubahan nantinya. Proses 

penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah deskripsi terhadap 

suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas serta mampu membentuk 

                                                           
52 Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualtitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm 

247 
53 Ibid. Hlm 249 
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pola kausalitas diantara komponen didalamnya54. Sehingga kesimpulan 

yang dihasilkan mampu menggambarkan secara holistik terkait 

implementasi Program Peduli oleh LP3TP2A terhadap pemenuhan hak 

anak pada anak pekerja migrant di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten 

Malang. 

F. Teknik Keabsahan Data 

  Teknik keabsahan data bertujuan untuk memeriksa keabsahan data atau 

dokumen yang didapatkan dalam proses penelitian di lapangan. Dalam penelitian 

kualitatif, temuan data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

antarayang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Menurut 

penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk, dinamis sehingga tidak 

ada yang konsisten dan berulang seperti semula. 

  Peneliti menggunakan teknik pengamatan triangulasi. Triangulasi diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat55:  

(1)  triangulasi sumber: berdasarkan pada sumber informasi dengan tujuan untuk 

menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

(2) triangulasi teknik: berdasarkan teknik pengambilan data dengan tujuan untuk 

menguji cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

 Selain itu alasan mengapa peneliti menggunakan triangulasi karena dapat 

menguji keabsahan data secara komprehensif guna mendapatkan data yang valid. 

                                                           
54 Ibid. Hlm 252 
55 Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. 

Jakarta: Rajawali Press. Hlm 73-75 
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Sehingga varian infomasi yang tersaji nanti akan diklasifikasin untuk membentuk 

kesimpulan terkait implementasi Program Peduli oleh LP3TP2A terkait 

pemenuhan hak anak pada anak pekerja migrant di Kecamatan Donomulyo, 

Kabupaten Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


