
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi 

suatu realitas, menggambarkan atau melukiskan keaadaan objektif atau objek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain).1 

Sementara berdasarkan tujuanya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah jenis penelitian deskriptif eksplanatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan 

untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil 

akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Penelitian ini 

sering kali diidentikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan “MENGAPA” 

dalam mengembangkan informasi yang ada. Tujuan dari penelitian eksplanatif adalah:  

a) Menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan. 

b) Menghasilkan pola hubungan sebab akibat.2 

 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah “Dampak Kebijakan TKA dan PMA di 

Indonesia Tahun 2014-2018 khususnya di bidang penciptaan lapangan kerja dan perbaikan 

iklim investasi di Indonesia”. Sementara unit analisisnya, yaitu: 1) Mendeskripsikan tentang 

jumlah dan pertumbuhan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal diperhadapkan dengan 

jumlah dan pertumbuhan kesempatan kerja bagi tenaga kerja asing di Indonesia, 2) 

Menjelaskan tentang dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Penanaman Modal 

Asing (PMA) di Indonesia tahun 2014-2018 khususnya di bidang penciptaan lapangan kerja 

dan perbaikan iklim investasi di Indonesia. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 
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Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan 

datapun akan dilakukan dengan cara mengumpul, mengkaji, dan mengolah secara sistimatis 

bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.3 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi 

pustaka, yaitu cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang 

kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang 

relevan dengan penelitian.4 Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi 

lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial 

yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini 

dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.5 

1) Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka, melainkan 

diuraikan dalam bentuk kalimat.6 Sedangkan, data kuantitatif yaitu data yang berupa 

angka atau bilangan yang dapat dihitung jumlahnya. 

2) Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data 

tersebut penulis peroleh dari teks-teks yang tersebar di media massa online, televisi, 

jurnal-jurnal penelitian, serta buku-buku yang menunjang penelitian. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak 

menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut 

dengan metode analisis data interaktif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu 

tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.7 

1. Reduksi Data 

Peneliti mencatat semua data secara obyektif yang ditemukan dimedia massa online, 

maupun televisi. 

2. Display Data 

Data yang diperoleh dari lapangan, dicatat secara teliti, merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. 

 

3.5 Sistematika Penyajian 

Bab I : Bab ini merupakan bagian pembuka dari suatu permasalahan yang diharapkan 

dapat menghantarkan segenap pembaca untuk dapat memahami permasalahan yang dikaji di 

dalam penelitian ini. Adapun di dalam bab pembuka iniantara lain berisi latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. 

Bab II : Bab ini merupakan bagian kedua yang akan membahastinjauan pustaka dan teori 

yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini. Selain itu, penulis juga 

melengkapi bab ini dengan penelitian terdahulu terkait penelitian yang diangkat dan juga 

kerangka atau alur pikir terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Bab III  : Bab ini merupakan bagian yang berisi uraian atau informasi terkait metode 

penelitian yang digunakan oleh penulis. Adapun di dalam bab ini meliputi pendekatan dan 

jenis penelitian, unit amatan dan unit analisis, metode pengumpulan data (terdiri dari jenis 

data, teknik pengumpulan data, dan sumber data), teknik analisis data, dan sistematika 

penyajian. 

Bab IV  : Dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Penanaman Modal Asing 

(PMA) di Indonesia Tahun 2014-2018. 

Bab V  : Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 


