BAB III
METODE PENELITIAN
A.

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bermaksud untuk menemukan
dan menjelaskan suatu permaslahan yang menjadi objek penlitian.

Penelitian

deskriptif bertuan untuk mendeskripsikan segalah suatu yang saat ini terjadi. Di dalam
penelitian deskriptif terdapat upaya mendeksripsikan, mencatat menganalisis, dan
mengimplementasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi.Seperti yang dikatakan
Hadari Nawarani (2002:63), metode deskritif dengan menggambarkan atau melukiskan
keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan
sebagaimana adanya.
B.

Lokasi Penelitian

Ini dilakukan Kantor Penelitian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.
C.

Operasionalisasi variabel
Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang dalam perannya Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang adalah:
1. Mempersiapkan TKI melalui pendidikan dan keterampilan
2. Menverifikasi kelengkapan dokumen TKI
3. Mencega keberangkatan TKI yang minim keterampilan,minimnya
pengetahuan dan informasi tentang negara tujuan, dan tidak memiliki
dokumen yang keimigrasian yang legal.
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 Indikator-indikator yang terdapat dalam peran Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kota Kupang.
a. Pendidikan dan keterampilan
b. Kecukupan informasi tentang negara tujuan
c. Kelengkapan dokumen keimigrasian
d. Pencegahan keberangkatan TKI tidak layak karena ;

C1. Minimnya keterampilan
C2. Minimnya informasi tentang Negara tujuan
C3. Tidak lengkapnya dokumen keimigrasian
C4. Banyak calo yang mempersiapkan TKI yang kurang pengetahuan

D.

Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai metode
sebagai berikut:
1.

Metode wawancara
Wawancara adalah kegiatan percakapan yang antara dua orang atau lebih
untuk memperoleh informasi tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua orang
yaitu: pewawancara (interviewer) yang mengajukan pernyataan dan yang
diwawancarai (intervience) yang memberi jawaban atas peryataan tersebut (Lexy
J. Moleong, 2005:135)

2.

Merode observasi
Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan
secara langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh gambaran tentang
kondisi lokasi penelitian serta aktivitas yang berlangsung didalamnya. Metode
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observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakanuntuk menghimpun
data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (BurhanBungin,2006:115).
Dalam hal ini observasi dilakukan secara formal maupun informal untuk
mengamati secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi.

3.

Metode dokumentasi
Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang yang
menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di
teliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasrkan pada
perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan
dokumentasi (Basrowi dan Swandi, 2008:158).

E.

SumberData

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a.

Sumber Data Primer
.Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung
tentang peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) keluar Negeri.Penelitian menggunakan data primer untuk
mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobyektif mungkin, sehingga
dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada di lapangan.

b.

SumberData Sekunder.
Merupakan pengumpulan data-data yang didapat dari sumber bacaan dan
berbagai macam sumber lainnya seperti mengartikan ,dokumen, dan sebagainya.
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F.

Informan Penelitian
Penelitian menurut sanapiah faisal (1990:109) menunjuk pada orang atau individu
atau kelompok yang dijadikan atau satuan (khusus) yang diteliti. Agar dapat
memperoleh data yang akurat dan terpercaya, khususnya diperlukan adanya informan
kunci atau informan pendukung. Penelitian ini teknik teknik penentuan subjek
penelitian digunakan adalah teknik purposive, yang dimaksud purposive adalah
penentuan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan atau karier tertentu (Lexy J.
Moleong, 2005;224).

Adapun informan penelitian sebagai berikut:
3 orang staf kantor
5 orang TKI +
8 orang

G. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses yag merinci usaha secara formal yang
menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang telah di sarankan
oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja
tersebut (Bogan dan Taylor dalam Lexy J. Meleong 2005;280).
1.

Reduksi Data
Data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi merupakan data
mentah yang masih acak dan komplek. Untuk ini peneliti melakukan pemilihan
data yang relevan dan bermakna untuk disajikan dengan cara memilih data yang
mampu menjawab permasalahan peneliti tentang bagaimana penempatan tenaga
kerja keluar negeri yang dilakukan Disnakertrans Kota Kupang.
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2.

Penyajian Data
Data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian
disajikan kedalam laporan secara sistematis ke dalam kategori dengan sifat
masing-masing data yang spesifik sesuai dengan penelitian yang sifatnya penting
dan pokok.

3.

Menarik Kesimpulan (verifikasi)
Data yang telah diinterpertasikan secara sistematik tersebut dianalisis
dengan perpektif tertentu untuk memperoleh kesimpulan.Penarikan kesimpulan
berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian kemudian diperiksa
kebenarannya untuk menjamin keabsahanya.
H. Teknik Penarikan Keabsahan Data
Pemeriksaan kebsahan data dilakukan untuk memperoleh data yang dapat

dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, agar keabsahan terjalin akurat dan
sesuai dengan data-data yang ada yang ada maka hasil dokumentasi mengenai
penempatan tenaga kerja indonesia (TKI) keluar Negeri oleh Dinas tenaga kerja dan
transmigrasi Kota Kupang dilakukan cross check dengan hasil wawancara. Cross check
juga di lakukan juga terhadap subjel penelitian yang satu dan subjek penelitian yang
lain, antara hasil wawancara dengan dokumentasi yang di peroleh selama penelitian.
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I. Kerangka Pikir
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Dokumen tidak
Lengkap

