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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekataan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang mana dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan kulitatif. Jenis penelitian studi kasus yang mana 

topik suatu penelitian tersebut berkaitan dengan tahap suatu prosedur-prosedur 

yang spesifik, dan juga berbeda dari suatu topik-topik penelitian yang berupa 

perorangan ataupun individu, kelompok dan komunitas. Dan bisa juga 

mencangkup suatu faktor kasus yang tertentu dapat membuat dan mencangkup 

suatu keseluruhan fenomena yang ada dan faktor tertentu.
43

 

 Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengumpulkan 

suatu data yang berada dalam suatu lingkungan, tujuan tersebut ialah untuk 

menjelaskan suatu fenomena yang ada terjadi dilapangan yang dimana juga 

peneliti ialah peran utama sebagai kunci yang mengambil suatu sampel yang 

terarah, sistematis dan juga jelas untuk membangun pernyataan pengetahuan 

berdasarkan perspektif konstruktif yang dimana seperti makna-makna yang 

bersumber dari pengalaman si pelaku atau individu, dan juga nilai-nilai sosial dan 

sejarah dengan tujuan membangun teori tertentu.
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B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini bertepatan di Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten 

Paser , Provinsi Kalimatan Timur. pemilihan lokasi pertama, di Samping Mesjid 

Agung Nurul Fala, kedua di pasar Induk Senaken Tanah Grogot. 

 

C. Objek dan Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

  Objek Peneliti adalah suatu sifat atau keadaan dari suatu benda, 

orang tua dan anak yang menjadi sorotan dan sasaran penelitian. Maksud 

dari sifat dan keadaan ialah kualitas dan kuantitas yang berupa perilaku, 

kegiatan, pendapat, pandangan, penilaian, sikap pro maupun kontra. 

  Adapun objek yang peneliti ambil ialah Dampak Buruk Pekerja 

Anak Usia Dini Dalam Perkembangan Sosial dan Emosional anak di 

Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimatan Timur. 

Dengan jumlah 3 anak dengan berbagai macam latar belakang pendidikan 

ekonomi.  

2. Subjek Penelitian 

  Subjek Penelitian adalah sesuatu yang diteliti, baik orang tua, 

benda, ataupun lembaga yang dimana melekat dan di Permasalahan. 

Adapun subjek penelitian ini adalah orang tua dan anak-anak yang ikut 

bekerja yang mana yaitu anak usia dini yang ada di Kelurahan Tanah 

Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

 Data yang didapatkan dalam penelitian ialah berupa data yang 

mengenai rumusan masalah dalam penelitian yaitu, tentang Pekerja Anak dibawah 

Umur di Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. 

a. Data pokok 

 Data pokok merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber 

pertama yang perlu diuraikan secara sistematis yang menjadi permasalahan di 

dalam pokok tersebut.
45

 Maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada 

Narasumber yang berkaitan dalam Dampak buruk pekerja anak dibawah umur 

dalam perkembangan Sosial dan Emosional anak di Kelurahan Tanah Grogot. 

  1). Yang melatarbelakangi pekerja anak 

 a). Alasan anak ikut bekerja 

 b). Faktor yang menyebabkan anak ikut bekerja 

  2). Aktivitas kerja anak 

 a). Jam kerja anak 

 b). Pekerjaan yang dilakukan anak 

 c). Perasaan anak saat bekerja 

  3). Aspek perkembangan anak yang bekerja 

 a). sosial Emosional 

 b). Fisik Motorik 
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 b).Data Penunjang 

 Untuk melengkapi data pokok dan juga berfungsi sebagai pelengkap 

memiliki sifat mendukung untuk  mengumpulkan data primer (utama). Data 

tersebut berkaitan dengan gambaran umur seperti tempat lokasi penelitian, 

meliputi letak Geografis, dan juga jumlah pekerja anak yang ada di Kelurahan 

Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimatan Timur. 

2. Sumber Data 

  Dalam penelitian yang dimaksud dengan sumber data adalah sebuah jalan 

memperoleh suatu data untuk memperoleh data dalam penelitian tersebut 

diperlukan adanya sebagai berikut: 

a. Responden ialah anak yang ikut bekerja dan orang tua 

b. Informan ialah mereka yang bersedia membantu dalam 

memberikan informasi seperti warga sekitar. 

c. Dokumentasi ialah  foto dan data yang sesuai dengan di 

lapangan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Data yang diperoleh berkaitan dengan dampak buruk  pekerja anak  usia 

dini dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Teknik pengumpulan data 

ini merupakan hal yang sangat penting dan utama dalam melakukan suatu 

pendekatan, dengan tujuan tersebut peneliti mendapatkan sebuah informasi yang 

berkaitan dengan peneliti. Dalam penelitian ini ada beberapa teknik atau cara 

digunakan peneliti menggali informasi yang diperlukan sebagai berikut: 
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3. Metode Observasi 

  Metode Observasi adalah suatu data yang dikumpulkan merupakan 

pandangan pendapat individu yang diwawancarai melalui perkataan. Dan 

dilengkap dengan penelitian kualitatif maka data akan menjadi lebih baik dan 

lebih valid apabila analisi tersebut mengenai perilaku dan konteks subjek dan 

objek peneliti atau interaksi sosial.
46

  

4. Metode Wawancara (Interview) 

 Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan lisan yang responden atau pertanyaan yang memerlukan penjelasan 

dengan tatap muka ataupun bisa menggunakan telepon dan lainya.
47

 Adapun 

wawancara yang digunakan peneliti yaitu  wawancara Terstruktur (Memiliki 

acuan yang jelas) untuk mendaptkan suatu data yang valid Dalam penelitian ini 

bersifat membebaskan, santai, dan spontan.  

5. Metode Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah mengumpulkan suatu data yang terkait dengan 

penelitian, dalam hal ini upaya yang digunakan peneliti untuk menambahkan data, 

dokumentasi dapat berupa gambar, dan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan 

ke dalam tulisan tersebut. Selain itu dokumentasi juga merupakan dapat 

dipergunakan untuk informasi-informasi jumlah pekerja anak dan letak geografis 

wilayah. 
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  Tabel 3. 1 Matrik Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

No 

 

Data 

 

Sumber Data 
 

Teknik Pengumpulan 

Data 

   

1  

Data pokok, meliputi: 

1).Yang melatarbelakangi pekerja anak: 

a). Alasan anak ikut bekerja 

b). Faktor yang menyebabkan anak ikut 

bekerja 

2). Aktivitas kerja anak 

a). Jam kerja anak 

b).Pekerjaan yang dilakukan anak 

c). Perasaan anak saat bekerja 

3).Aspek perkembangan anak yang 

bekerja:  

a). Fisik Motorik 

b). Sosial Emosional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak dan 

Orang tua 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi dan 

Wawancara 

2  Data penunjang: 

a). Biodata Anak 

b). keseharian atau kehidupan anak  

 

 

Anak dan 

Orang tua 

 

Wawancara dan 

Observasi 

 Foto aktivitas bekerja anak dan orangtua  

Dokumentasi 

 

F. Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian menurut pendapat gulo ialah pedoman tertulis 

mengenai wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan 

untuk mendaptkan suatu informasi yang sesuai dengan di lapangan 
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            Tabel 3. 2 Sumber Wawancara dan Fokus Wawancara 

Sumber Wawancara Fokus Wawancara 

Anak dan Orang tua 1. Bagaimana dampak pekerja 

anak bagi aspek perkembangan 

anak di Kelurahan Tanah 

Grogot 

2. Apa Faktor melatarbelakangi 

anak usia dini bekerja di 

Kelurahan Tanah Grogot? 

 

 

            Tabel 3. 3Sumber Observasi dan Fokus Observasi 

Sumber Observasi Fokus Observasi 

Anak 1. Aktifitas harian anak. 

2. Pekerjaan anak. 

3. Penghasilan anak sehari-

hari. 

4. Penyebab anak bekerja. 

5. Dampak bekerja bagi anak. 

 

G. Teknik Analisis Data 

  Analisi data ialah suatu kegiatan sistematis yang mencari suatu data 

wawancara dan menyusun data tersebut dengan catatan lapangan dan 

dokumentasi. Suatu data juga di masukan dalam kategori tertentu saja, karena 

memilih data sangatlah penting yang harus dipelajari oleh peneliti nantinya untuk 

mencari suatu sumber data dan informasi, selanjutnya membuat suatu kesimpulan 

sehingga peneliti mudah untuk memahami diri sendiri dan orang lain nantinya dan 

juga data merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menganalisis sebuah 

penelitian untuk membuktikan bahwa menjawab sebuah rumusan masalah dari 
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penelitian, berdasarkan peristiwa dan kenyataan yang terjadi dilapangan kemudian 

menggunakan metode induktif, yaitu pengambilan kesimpulan umum dari fakta-

fakta khusus yang diperoleh.
48

 

  Menurut Miles & Huberman analisi suatu data terdiri dari beberapa 

teori yaitu ada tiga alur suatu kegiatan yang akan terjadi secara serempak atau 

bersamaan yaitu:  

a. Reduksi Data 

  Reduksi data ialah proses pengumpulan data atau rangkuman, memilih 

suatu yang penting yang akan terjadi, pencarian topik yang penting untuk suatu 

data nantinya dan ada pola yang harus dibuat apabila tidak perlu. Hasil wawancara 

peneliti nantinya akan sesuai dengan jumlah responden yang cukup banyak telah 

dicatat secara teliti, cermat, dan detail, selanjutnya peneliti merangkum, memilih 

yang paling utama sebagai bahan memfokuskan pada yang penting, tema sesuai 

dengan pola, dan juga nantinya peneliti bisa membuang yang tidak perlu 

dimasukan dan tidak sesuai dengan tujuan peneliti. 

b. Penyajian Data 

  Miles & Huberman juga membatasi suatu penyajian data seperti informasi 

terstruktur yang akan di tawarkan untuk kesempatan yang menarik dan 

mengambil tindakan untuk suatu kesimpulan nantinya. Hal yang paling sering 

digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan suatu 

teks yang bersifat naratif. Selanjutnya apabila peneliti telah didapat dalam tahap 
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wawancara yang sesuai maka kemudian analisis tersebut akan di tindak lanjuti 

secara mendalam. 

c. Penarikan Kesimpulan 

  Penarikan suatu kesimpulan menurut Miles & Huberman adalah hanya 

dari sebagian aktivitas yang dikonfirmasi secara sepenuhnya dari kesimpulan-

kesimpulan tersebut maka akan di proses oleh peneliti selanjutnya. Kesimpulan 

pertama di uraikan peneliti yang bersifat sementara dan akan berubah pada tahan 

selanjutnya karena tidak mendapatkan bukti kuat untuk mengkonfirmasikan hal 

tersebut. tetapi apabila kesimpulan disajikan dengan tahapan awal didukung oleh 

bukti yang kuat dan konsisten maka peneliti kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data. Jadi kesimpulan yang akan disajikan nantinya merupakan 

kesimpulan yang dapat di andalkan sesuai dengan kepeluan peneliti.
49

 

  

H. Teknik Keabsahan Data 

  sebelum Data yang telah dikumpulkan bahwa peneliti melakukan teknik 

keabsahan data yang menggunakan triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan 

tringulasi pribadi. 

1. Triangulasi Sumber  

Untuk mengecek suatu kebenaran data dari keberagamaan sumber. 

penelitian ini, triangulasi adalah suatu sumber digunakan untuk 
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membandingkan antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan 

pendapat pribadi. 

2. Triangulasi Waktu 

Penelitian melakukan observasi lebih dari satu kali agar hasil yang 

diperoleh memuaskan. Hal ini dilakukan apabilah ada perubahan pada 

proses kerja dan perilaku manusia. teknik ini digunakan dengan 

melakukan pengamatan berulang pada objek penelitian. 

3. Triangulasi Teknik 

Mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. dalam 

penelitian ini, triangulasi teknik digunakan dengan cara membandingkan 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang didapat 

melalui observasi. 

 

 

 


