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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah Deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. (Sugiyono, 2011: 11). 

Menurut Mamang dan Sopiah (2007: 21) penelitian deskriptif merupakan 

penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu 

populasi yang meliputi penelitian sikap atau pendapat terhadap individu, 

organisasi, keadaan, ataupun prosedur. 

Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja 

Kota Pekanbaru Dalam Penempatan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru berdasarkan 

kenyamanan yang ditemui dilapangan. Hasil penelitian ini hanyalah berupa 

deskripsi mengenai variabel-variabel tertentu, dengan menyajikan frekuensi, 

angka rata-rata, atau kualifikasi lainnya untuk masing-masing ktegori di suatu 

variabel. (Faisal, 2005: 21) 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian tentang Analisis Peranan Dinas Tenaga Kerja 

Kota Pekanbaru Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru yang 

dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Adapun waktu penelitiannya 

adalah pada bulan November-Januari 2017. 



41 

 

 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yakni meneliti semua 

elemen dalam wilayah penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, perusahaan yang terdaftar di Dinas 

Tenaga Kerja, tenaga kerja lokal yang sudah mendapatkan pekerjaan dan tenaga 

kerja lokal yang belum mendapatkan pekerjaan. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. 

Dari populasi tersebut diambil sebagian untuk ditetapkan sebagai sampel 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposif (purposial sampling). 

Menurut Sanapiah (2005: 67) sampel purposif ditetapkan secara sengaja oleh 

peneliti didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Tidak jauh berbeda 

dengan Sanafiah, Sugiyono (2011:96) mendefinisikan Sampling Purposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. 

Sampling Purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang mempunyai tujuan tertentu dengan alasan sampel 

mampu menguasai masalah yang diteliti. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3.2.1: Sampel  

No Jenis Sampel Jumlah Responden 

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 1 

2. Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja 

1 

3. Staf Bidang Pembinaan, Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja 

3 

4.  Perusahaan  5 

5. Tenaga Kerja Lokal yang sudah mendapatkan 

pekerjaan 

10 

6. Tenaga Kerja Lokal yang belum mendapatkan 

pekerjaan 

10 

Jumlah  30 

      Sumber: Data Olahan Penelitian, 2017 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan yang 

diperoleh melalui peyebaran kuisioner (angket) yang meliputi: Identitas reponden, 

data hasil Kuesioner, dan hasil wawancara dan observasi. 

3.4.2 Data Sekunder 

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari instansi pemerintah yang erat 

kaitannya dengan penelitian ini. Data ini merupakan data yang sudah tersedia dari 

objek penelitian yang diambil oleh peneliti dari tempat penelitian dimana data ini 

bersifat telah dipublikasikan atau diolah sebelumnya. Data ini bisa berupa 

penjelasan umum, struktur organisasi dan fungsi setiap unit kerja, keadaan 

geografis, keadaan penduduk dan data sekunder lain yang dianggap perlu dan 

berguna bagi peneliti. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah teknik: 

a. Observasi : adalah melakukan pengamatan langsung ke objek yang akan 

diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dengan 

adanya pedoman observasi. Jenis dan kawasan yang diobservasi oleh 

peneliti adalah kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. 

b. Wawancara (interview) : yaitu teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak terkait. 

Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut.  

c. Kuesioner (daftar pertanyaan) : yaitu penulis memberikan daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk diisi oleh responden 

yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi yang 

berhubungan dengan masalah penelitian guna lebih mengetahui 

bagaimana Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Dalam 

Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru. Pihak yang menjadi 

narasumber tau responden dalam kuesioner adalah Dinas Tenaga Kerja 

Kota Pekanbaru¸ perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, 

pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan, dan pencari kerja yang 

belum mendapatkan pekerjaan. 
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d. Dokumentasi yaitu metode ini merupakan berupa dokementasi berupa 

data, jumlah pegawai, profil dan struktur organisasi serta data-data 

lainnya dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah 

kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata 

lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang 

diteliti. (Tylor dan Bogdan, Bagong Suyanto dan Sutinah, 2005: 166). 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala 

likert Sugyono (2011:107). Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari positif sampai dengan sangat negatif. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

P  =  F     x 100 % 

        N 

Keterangan: P = Persentase 
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  F = Frekuensi 

  N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Analisis Peranan Dinas Tenaga 

keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan 

menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto 

(2003: 171), sebagai berikut: 

Sesuai / Maksimal     : 76 - 100% 

Cukup Sesuai / Cukup Maksimal   : 56 – 75% 

Tidak sesuai / Tidak Maksimal   : 40 – 45% 

Sangat tidak sesuai / sangat tidak sesuai  : 0 – 39% 

Dalam menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil 

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Peranan 

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di 

Kota Pekanbaru. Sesuai dengan penetapan sampel , maka penulis menyebarkan 

kuesioner kepada 30 responden. Penyebaran kuisioner dilakukan terhadap Dinas 

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang bertugas di Bidang Pembinaan Penempatan 

dan Perluasan Kesempatan Kerja, serta perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga 

Kerja, dan Tenaga kerja Lokal yang sudah mendapatkan pekerjaan dan belum 

mendapatkan pekerjaan. 

 


