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Bab 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

Studi Kasus 

 Menurut Wibowo (1984: 79) menjelaskan bahwa “studi kasus 

adalah suatu teknik untuk mempelajari keadaan dan perkembangan 

seseorang secara mendalam dengan tujuan untuk mencapai 

penyesuaian diri yang lebih baik”. studi kasus adalah suatu teknik yang 

mempelajari keadaan seseorang secara detail dan mendalam, baik fisik 

maupun psikisnya. Selanjutnya dapat meningkatkan perkembangan 

dan upaya untuk membantu individu, sehingga mampu menyesuaikan 

diri dengan baik dengan lingkungannya.  

 Studi kasus merupakan teknik mengadakan persiapan 

konseling yang memakai ciri-ciri yaitu mengumpulkan data yang 

lengkap, bersifat rahasia, terus menerus secara ilmiah, dan data 

diperoleh dari beberapa pihak. (Mungin Eddy Wibowo, 1984: 80). 

Menurut Winkel (1991: 660) tujuan studi kasus adalah untuk 

memahami individu secara mendalam tentang perkembangan individu 

dalam penyesuaian dengan lingkungan.” 

Menurut Suryabrata (2003: 80) tujuan studi kasus adalah untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang 

dan interaksi lingkungan, individu, kelompok, lembaga, dan masya-

rakat.  Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

tujuan studi kasus adalah ntuk memahami individu secara mendalam 

guna membantu individu mencapai penyesuaian yang lebih baik.  

 

Bentuk Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mencoba menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat bagaimana suatu aktivitas yang 
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terdapat dalam objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2009). Menurut 

Supramono (2001) penelitian deskriptif berasal dari kata kerja ”to 
describe" yang artinya mendeskripsikan, untuk menjawab pertanyaan 

apa, siapa, kapan, bagaimana, di mana dan berapa dengan membuat 

suatu profil atau gambaran mengenai karakteristik, sifat suatu objek 

atau fenomena yang akan dideskripsikan. Dalam penelitian ini, 

fenomena yang akan dideskripsikan adalah dampak sosial ekonomi 

TKW terhadap keluarga. 

 

Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah keluarga TKW yang ada di Desa 

Tukang Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Hal tersebut 

dilakukan untuk memberikan gambaran nyata mengenai dampak sosial 

ekonomi TKW, mengingat desa tersebut sebagian penduduknya 

menjadi TKW dan sudah berangkat lebih dari 1 kali masa kontrak. 

Selain itu, terdapat 5 PJTKI di wilayah Kecamatan Pabelan.  

 

Unit Amatan dan Unit Analisa 

  Unit amatan dalam penelitian ini adalah keluarga dari TKW di 

Desa Tukang Kecamatan Pabelan, sedangkan unit analisanya adalah 

dampak sosial dan ekonomi anak dan keluarga TKW di Desa Tukang 

Kecamatan Pabelan yang menjadi subyek penelitian. 

 

Instrumen Penelitian 

 Instrumen  penelitian dilakukan melalui (1) trianggulasi, baik 

metode, dan sumber untuk mencek kebenaran data dengan 

membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain, 

dilakukan, untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan 

sejumlah data; (2) melibatkan teman sejawat untuk berdiskusi, 

memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian; (3) 

menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan 
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akan kebenaran data yang diperoleh, (4) member check, pengecekan 

terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan 

dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan 

data yang dibutuhkan peneliti. 

 

Metode Pengumpulan Data 

  Wawancara; yaitu dengan melakukan tanya jawab atau 

mengkonfirmasikan kepada sampel penelitian dengan sistematis 

(wawancara terstruktur). Dalam wawancara ini, pertanyaan dan 

jawaban akan bersifat verbal atau semacam percakapan yang bertujuan 

memperoleh data atau informasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi 

sasaran dari wawancara adalah keluarga TKW dan sumber lainnya 

yang relevan. 

  Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, 

kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. 

kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa 

yang sebenarnya terjadi. Dengan pengamatan peneliti dapat melihat 

kejadian sebagaimana subyek yang diamati mengalaminya, menangkap, 

merasakan fenomena sesuai pengertian subyek dan obyek yang diteliti. 

Menurut Spradley (1980) Tujuan observasi adalah memahami pola, 

norma dan makna dari perilaku yang diamati, serta peneliti belajar dari 

informan dan orang-orang yang diamati. Selanjutnya Spradley 

mengemukakan bahwa yang diamati adalah situasi sosial yang terdiri 

dari tempat, pelaku dan aktivitas. Tempat adalah di mana observasi 

dilakukan, dapat di rumah, lingkungan, sekolah, kelas, bengkel dll. 

Pelaku adalah orang-orang yang berperan dalam masalah yang diteliti, 

seperti, guru, pengawas, siswa, orang tua siswa, petani, buruh, 

masyarakat dll. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku 

yang sedang diteliti, seperti, kegiatan belajar mengajar, belajar, bekerja 

dan kegiatan lainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 Studi dokumentasi; yaitu suatu alat penelitian yang bertujuan 

untuk melengkapi data (sebagai bukti pendukung), yang bersumber 

bukan dari manusia yang memungkinkan dilakukannya pengecekan 
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untuk mengetahui kesesuiannya. Sumber data yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah data dari Dinsosnakertrans Kabupaten 

Semarang serta dokumen lainnya yang mendukung kajian penelitian 

ini. 

 Dalam penelitian kualitatif tidak terdapat prosedur 

pengumpulan data yang memiliki pola yang pasti. Nasution (2003:37) 

mengatakan masing-masing peneliti dapat memberi sejumlah petunjuk 

dan saran berdasarkan pengalaman masing-masing.  

 

Teknik Trianggulasi Data 

  Data yang telah terkumpul selama proses penelitian lapangan 

dan telah dilakukan cross check kemudian disajikan dalam bentuk 

distribusi frekuensi untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

 

Teknik Analisis Data 

  Analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama proses penelitian.  

Data yang diperoleh dari responden melalui teknik wawancara 

dan studi dokumentasi merupakan deskripsi tentang pendapat, 

pengetahuan, pengalaman dan aspek-aspek lainnya untuk analisis dan 

disajikan sehingga memiliki makna. Analisis dan interpretasi dilakukan 

dengan merujuk pada landasan teori. Analisis data kualitatif belum ada 

patokan yang jelas dan pasti, sehingga ketajaman dan ketepatan analisis 

data kualitatif sangat tergantung ketajaman peneliti dalam melihat data 

dengan kekayaan pengetahuan dan pengalaman peneliti. 

Hasan (2009) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa 

data kualitatif berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: 

1. Tahap kategori data 
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Pada tahap ini peneliti menyusun data, kemudian 

mengklasifikasikan menurut uraian permasalahan secara 

sistematis. Pada tahap ini juga untuk memilih data utama dan 

data pendukung. 

2. Tahap interpretasi data 

Dalam tahap ini data yang telah diperoleh dari hasil penelitian 

dilakukan penafsiran keadaan data tersebut dengan cermat dan 

obyektif. Dalam tahap ini peneliti juga akan menguji teori-teori 

yang telah dipaparkan dalam kajian teori, dalam artian data 

yang diperoleh mendukung atau sebaliknya, yaitu menolak 

teori-teori tersebut. 

3. Tahap penarikan kesimpulan 

Tahap ini merupakan jawaban atau simpulan dari masalah yang 

diteliti dan anggapan dasar yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Dalam tahap ini peneliti juga akan menguji teori-teori yang 

telah dipaparkan dalam kajian teori, dalam arti kata data yang 

di peroleh mendukung atau sebaliknya. Data yang 

dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yaitu 

wawancara dan dokumentasi, kemudian disajikan. Data-data 

yang akan disajikan sebelumnya dilakukan reduksi atau 

pemilah-milahan data yang signifikan maupun yang tidak. 

Setelah itu diterjemahkan data-data tersebut sebagai hasil 

penelitian dan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh 

merupakan umpan balik bagi pengumpulan data selanjutnya. 

 


