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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

      Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bermaksud untuk 

menemukan dan menjelaskan suatu permasalahan yang menjadi obyek 

penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan segala suatu 

yang saat ini terjadi. Di dalam penelitian deskriptif terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kodisi-

kondisi yang sekarang terjadi. Seperti yang dikatakan Hadari Nawari 

(2002:63), metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukis keadaan 

objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. Jadi, penelitian deskripsi berupaya untuk menggali 

fakta, kemudian mendeskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak 

memanipulasi data serta tidak melakukan uji hipotesis. Dalam konteks 

penelitian ini, akan memaparkan peristiwa-peristiwa dan permasalahan yang 

ada tentang pelaksanaan prosedur perekrutan dan penempatan TKI ke luar 

negeri yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PJTKI. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

DKI Jakarta dan PJTKI yang ada diwilayah Condet, Jakarta Timur. Dipilih 

PJTKI yang ada di Jakarta Timur di karenakan di wilayah ini paling banyak 
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terdapat PJTKI. Penelitian ini di laksanakan pada 4 September 2013 sampai 

dengan 6 November 2013. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Sanapiah Faisal (1990:109) menunjuk pada 

orang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (khusus) 

yang diteliti. Agar dapat memperoleh data yang akurat dan terpercaya, 

diperlukan adanya informan kunci dan informan pendukung. Penelitian ini 

teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah teknik purposive, 

yang dimaksud purposive adalah penentuan subjek penelitian berdasarkan 

pertimbangan atau kriteria tertentu (Lexy J. Moleong, 2005:224).  

Adapun kriteria yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah: 

1. Pihak yang mengetahui dan mempunyai pengalaman terkait dengan 

pendaftaran calon TKI di luar prosedur yang berlaku. 

2. Pihak di Disnakertrans yang mempunyai kewenangan dan 

bertanggungjawab adalam melaksanakan perekrutan dan penempatan 

TKI. 

3. Pihak yang langsung menangani perekrutan dan penempatan pada calon 

TKI. 

Setelah ditetapkan kriteria yang menjadi subjek penelitian di atas maka dapat 

ditetapkan subjek penelitian sebagai berikut: 



42 
 

 
 

1. Kepala Bidang Teknik Pelaksanaan Ketenagakerjaan Disnakertrans DKI 

Jakarta. 

2. Kepala Bidang Penempatan Disnakertrans DKI Jakarta. 

3. Staf pegawai PT. Mahasatama Perdana. 

4. Calon TKI yang melakukan proses pendaftaran di DKI Jakarta, jumlah 

kuantitas 2 orang untuk mendapatkan hasil yang objektif. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai 

metode sebagai berikut: 

1) Metode Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan percakapan dua orang atau lebih untuk 

memperoleh informasi tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua orang 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (intervience) yang memberi jawaban atas pertanyaan 

tersebut (Lexy J. Moleong, 2005:135) 

Metode ini digunakan untuk menggali informasi yang diketahui oleh 

informan secara mendalam terkait dengan permasalahan yang akan diteliti 

yaitu mengenai pelaksanaan prosedur perekrutan dan penempatan tenaga 

kerja Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh Disnakertrans dan 

PJTKI. Untuk melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan 

pedoman wawancara (interview guide) berupa seperangkat pertanyaan 

dengan tujuan agar wawancara tidak menyimpang dari pokok 
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permasalahan, meskipun pertanyaan wawancara dapat berkembang 

nantinya sesuai dengan kondisi lapangan. Selama wawancara peneliti 

menggunakan media audio yaitu tape recoder atau recorder handphone 

untuk merekam semua pembicaraan dengan para informan. 

2) Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan 

berdasarkan pada perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan 

tersedia dalam catatan dokumentasi (Basrowi dan Suwandi, 2008:158) 

Menurut Sanapiah Faisal (1990:81), yang disebutkan dengan dokumen 

adalah semua jenis rekaman/catatan “sekunder” lainnya, seperti surat-

surat, emo/nota, pidato, buku harian, foto-foto, kliping berita koran, hasil-

hasil penelitian, agenda kegiatan.  

Dokumen yang diperoleh oleh penelitian terkait permasalahan yang 

diteliti: 

1. Data calon TKI di DKI Jakarta 

2. Data Penempatan calon TKI di DKI Jakarta 

3. Persyaratan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja 

di luar negeri 

4. Prosedur pengiriman calon TKI di DKI Jakarta. 

5. Contoh Surat Izin Pengerahan (SIP) 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk 

menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang telah 

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema 

dan hippotesis kerja tersebut (Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, 

2005:280) 

Setelah data dihimpun, lalu diolah dan dianalisis. Menggunakan teknik 

analisis data dari Miles dan Huberman yang diterjemahkan dan 

disederhanakan oleh Tjetjep Rahmadi Rohili (1992:16), terdiri dari reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

1) Reduksi Data 

      Data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi merupakan 

data mentah yang masih acak dan komplek. Untuk itu penelliti 

melakukan pemilihan data yang relevan dan bermakna untuk disajikan 

dengan cara memilih data yang mampu menjawab permasalah peneliti 

tentang bagaimana perekrutan dan penempatan terhadap calon TKI 

yang dilakukan Disnakertrans DKI Jakarta. 

2) Penyajian Data 

Data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi 

kemudian disajikan ke dalam laporan secara sistematis ke dalam 

kategori dengan sifat masing-masing data yang spesifik sesuai dengan 

penelitian yang sifatnya penting dan pokok. Dari unit-unit data yang 
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telah dikumpulkan tersebut kemudian dipilih-pilih kembali serta 

dikelompokan sesuai dengan kategori yang sudah ada sehingga data 

tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian 

tentang bagaimana perekrutan dan penempatan calon TKI yang 

dilakukan disnakertrans DKI Jakarta. 

3) Menarik Kesimpulan (verifikasi) 

Data yang telah diinterpretasikan secara sistematik tersebut 

dianalisis dengan perspektif tertentu untuk memperoleh kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan berangkat dari rumusan masalah dan tujuan 

penelitian kemudian diperiksa kebenarannya untuk menjamin 

keabsahannya. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara 

berfikir induktif yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-

hal yang mampu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam 

penelitian mengenai bagaimana perekrutan dan penempatan calon TKI 

yang dilakukan disnakertrans DKI Jakarta. 
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F. Teknik Penarikan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk emmperoleh data yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, agar keabsahan terjalin 

akurat dan sesuai dengan data-data yanga ada, maka hasil dokumentasi 

mengenai Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar 

Negeri Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta, dilakukan 

cross check dengan hasil wawancara. Cross check dilakukan juga terhadap 

subjek penelitian yang satu dan subjek penelitian yang lain, dan antara hasil 

wawancara dengan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian.  


