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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data yang berguna untuk menyusun proposal ini penulis, 

melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kejra Kota Pekanbaru Adapun waktu 

penelitian ini dilaksanakan yaitu pada bulan September 2017. 

3.2. Jenis Penelitian 

Jika dilihat berdasarkan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan 

kedalam penelitian deskriptif.Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu 

variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha memberikan gambaran 

secara menyeluruh dan mendalam mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja dalam 

Penempatan Tenaga Kerja Sehingga diharapkan akan memiliki gambaran yang 

jelas mengenai inti masalah dalam peran dinas tersebut 

1.3 Sumber Data 

Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, 

maka data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Data 

yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu primer dan 

sekunder, yang sumbernya masing-masing sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara 

bebas terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 

lisan, tanpa terikat suatu susunan pertanyaan struktur yang telah dipersiapkan 

sebelumnya, namun tetap memiliki pedoman yang mengacu serta relevan 

dengan kerangka dan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan-

tujuan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tanpa harus 

melenceng dari tujuan dilakukannya penelitian, tentunya yang berkaitan 

dengan Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja, 

diantaranya : 

1. Jawaban informan terhadap beberapa pertanyaan wawancara; 

2. Hasil observasi penulis di lapangan; 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui studi kepustakaan 

mengenai peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, 

buku-buku, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang berkaitan dan relevan 

dengan permasalahan yaitu Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Penempatan 

Tenaga Kerja Adapun data yang diperoleh meliputi: 

1. Undang-undang; 

2. Peraturan Daerah No 8 tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Tenaga Kerja 
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3. Dinas Tenaga Kerja 

4. Data jumlah pengangguran dan pencari kerja terdaftar di Kota Pekanbaru 

5. Letak geografis, Monografi Kota Pekanbaru; 

6. Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. 

7. Dokumen/foto-foto dari lapangan 

1.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Meleong 2000: 

97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang 

akan diteliti. 

Tabel 3.1 Informan 

NO Jabatan Jumlah 

1 Kepala Bidang 1 

2 Kepala Seksi 3 

3 Staff 1 

4. Masyarakat 3 

Jumlah 9  

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 

2012:166) atau dengan kata lain suatu penyelidikan yang dijalankan secara 

sistematis dan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-

kejadian yang langsung. Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara 

langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan 
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penelitian ini. Dalam kaitan penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara 

langsung dilapangan mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Penempatan 

Tenaga Kerja 

2. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan terhadap 

sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah disediakan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger 

agenda dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa 

foto-foto mengenai wawancara dan lain-lainnya. 

3.6 Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Penempatan 

Tenaga Kerja, penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu suatu analisa 

yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai Peran Dinas Tenaga 

Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja kenyataan dilapangan dan hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta 

mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk 

menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil 

yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. 

 


