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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian 

deskriptif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan melalui analisa yang kemudian 

dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai fenomena ataupun 

kenyataan sosial. Selain itu, peneliti akan menggunakan berbagai data – data dari 

sumber sekunder. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada tahun 2011 – 2014 dimana ILO dan Thailand 

mulai berfokus pada pengurangan permasalahan child labour/pekerja anak di sektor 

perikanan dan pengolahan seafood dengan ditandai mulai digerakkannya proyek-

proyek kerjasama dimana proyek utama dalam mengurangi child labour / pekerja 

anak di sektor perikanan dan pengolahan seafood yakni Combating the Worst 

Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas in Thailand 

terlaksana pada jangka waktu tersebut. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kepustakaan dan dokumen. Teknik pengumpulan data 

tersebut dilakukan dengan mengumpulkan sumber – sumber tertulis yang memiliki 

kaitan dengan penelitian ini, seperti dalam buku, koran, laporan, jurnal dan sumber 

lainnya. Teknik pengumpulan data melalui metode kepustakaan dan dokumen 

dipilih oleh penulis karena mengingat pertimbangan efisiensi dan keterjangkauan 

peneliti terhadap obyek penelitian. 
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3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif tersebut dilakukan pada data 

dalam bentuk uraian bahasa yang kemudian akan dikaitkan dengan data – data 

lainnya untuk mendapatkan kejelasan terkait suatu isu tertentu. 

3.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini memiliki 6 bab, yang dimana sistematika penulisan tersebut terdiri 

dari : 

BAB I Pendahuluan  

Bab ini merupakan pengantar yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menggambarkan secara 

keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

 BAB II Kerangka Pemikiran. 

Bab ini akan menggambarkan mengenai studi terdahulu, kajian teoritis, 

operasionalisasi konsep serta argumen utama. 

BAB III Metodologi Penelitian. 

Bab ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, ruang lingkup 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta sistematika 

penulisan. 

BAB IV Gambaran Umum. 

 Bab ini akan menjelaskan bagaimana kondisi pekerja anak Thailand 

khususnya didalam sektor perikanan dan pengolahan seafood sebelum memulai 

kerjasama dengan ILO hingga telah dilaksanakannya proyek kerjasama diantara 

keduanya. 
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BAB V Peran International Labour Organization (ILO) dalam mengurangi pekerja 

anak (child  labour) di perikanan dan pengolahan seafood Thailand pada tahun 2011 

– 2014. 

Bab ini akan menganalisa peran International Labour Organization (ILO) 

dalam mengurangi pekerja anak (child labour) di perikanan dan pengolahan 

seafood Thailand pada tahun 2011 – 2014 yang kemudian diidentifikasi sesuai 

dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB VI Penutup. 

Bab ini akan berisikan saran dan kesimpulan atas temuan - temuan dari 

analisa yang telah dilakukan selama penelitian. 

 


