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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, atu 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel 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 penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, 

organisasi, keadaan, ataupun prosedur. 

 Penelitian ini berusaha menjawab bagimana Peran Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Kampar Dalam Mengurangi Pengangguran. Hasil penelitian ini 

hanyalah berupa deskripsi mengenai variabel-variabel tertentu, dengan 

menyajikan frekuensi, angka rata-rata, atau kualifikasi lainnya untuk masing-

masing kategori di suatu variabel. (Faisal: 2005:21) 

 

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian 

 Lokasi dan waktu penelitian tentang Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Kampar Dalam Mengurangi Pengangguran, yang dilakukan pada kantor dinas 

tenaga kerja Kabupaten Kampar pada Januari 2018 s/d Oktober2018 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu meneliti semua 

elemen dalam wilayah penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitan ini 

adalah seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja yang berjumlah 6 orang. 

3.3.2 Sampel 

 Permasalahan sampel (rancangan dan teknik pengambilan sampel) sangat 

penting bagi suatu penelitian yang berkepentingan untuk menarik kesimpulan 

umum bagi sesuatu populasi. Munculnya pemmasalahan sampel, karena dalam 

suatu penelitian, tidaklah realistis meneliti seluruh populasi, lebih-lebih untuk 

populasi yang sangat luas. (Sanapiah Faisal, 2005:57)  

 Menurut Amiruddin dan H. Zainal Asikin (2004: 95), masalah sampling 

dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk; [a] mereduksi objek 

penelitiannya, artinya peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua 

gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, 

gejala, atau peristiwa tersebut; dan [b] menggeneralisasikan hasil penelitiannya, 

artinya kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua 

objek, gejala atau peristiwa yang luas. 

 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. 
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 Dari populasi tersebut diambil sebagian untuk ditetapkan sebagai sampel 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposif (purposial sampling).  

Menurut Sanafiah (2005:67) sampel purpusif ditetapkan secara sengaja oleh 

peneliti didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Tidak jauh berbbeda 

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

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 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 13 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No Nama Jabatan Jumlah 

1. Raza Kani, S.Sos 

Kepala Bidang 

Pengembangan Dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

1 

2. Edi Hasmi, S.Sos 
Seksi Pelatihan Tenaga 

Kerja 
1 

3. Nurhalis, SP 
Bidang Pembinaan Industri 

Kecil Menengah 
1 

4. Pencari Kerja Masyarakat 2 

5. Peserta Pelatihan Masyarakat  1 

 Total  6 

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2018 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

 Menurut Suyanto dan Sutinah (2005:55) data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari: 



 

 

45 

1. Hasil wawancara dengan informan yang peneliti anggap kompeten dan 

berhubungan dengan Permasalahan-permaslahan yang ada di Dinas 

Tenaga Kerja.  

2. Hasil Dokumentasi penelitian berupa rekaman wawancara yang 

berhubungan dengan Permasalahan-permaslahan yang ada di Dinas 

Tenaga Kerja.  

 

3.4.2 Data Sekunder 

 Yaitu data pendukung yang diperoleh dari instansi pemerintahan yang erat 

kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapat dan 

disimpan oleh orang lain yang merupakan data masa lalu/historis. Dalam banyak 

kasus, jika data sekunder yang dibutuhkan tidak tersedia, peneliti dapat 

memperkirakan/meramalkannya dengan mengonversi beberapa tipe data sekunder 

yang berlainan. (Wibisono, 2013:154) 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini, seperti :  

1. Penjelasan umum tentang mengatasi pengangguran di Kabupaten Kampar. 

2. Sejarah, struktur organisasi dan fungsi setiap unit kerja kantor Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. 

3. Jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Kampar 2015-2017.  

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah dengan menggunakan teknik wawancara (interview). Menurut Musta’in 

Mas’ud (dalam Suyanto dan Sutinah, 2005:69) Wawancara (interview) dapat 
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diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) 

dari responden dengan bertanya langsung secara bertatap muka (face to face). 

Namun demikian, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus 

dilakukan secara berhadapan langsung muka (face to face), melainkan dapat saja 

dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.  

 Wawancara digunakan 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.  

 Menurut Mulyana (2004:180) wawancara adalah komunikasi antara dua 

orang atau lebih yang melibatkan seseoramg yang ingin memperoleh informasi 

dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 

tujuan tertentu. Wawancara digunakan melalui petunjuk umum wawancara yang 

mengunakan petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk 

menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. 

Adapun dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu tentang Peran Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Dalam Mengurangi Pengagguran. 

 

3.6. Analisa Data 

 Menurut Wibisono (2013:52) analisis data merupakan aplikasi dari logika 

untuk memahami dan menginterpretasikan data mengenai subjek permasalahan 

yang telah dikumpulkan. Dalam deskripsi sederhana, analisis melibatkan pola 

yang konsisten dan meringkas detail-detail yang muncul pada investigasi. 
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 Dalam penelitian ini menggunakan analisa data Deskriptif Kualitatif,. 

Menurut Nasution (2000:128) analisa data deskriptif kualitatif menggunakan 

pendekatan melelui prosedur sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian 

atau laporan kunci. Dalam penulisan data selalu diadakan analisis melalui reduksi, 

rangkuman, pemilihan pokok-pokok permasalahan yang penting, menyusunnya 

secara sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi 

memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, mempermudah 

peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan. Reduksi data 

dapat pula membantu peneliti memberi kode pada aspek-aspek tertentu. 

2. Sajian Data 

Membuat perbandingan-perbandingan antara fakta yang satu dengan fakta 

yang lainnya, sehingga menemukan general design yang diperoleh dari 

sekumpulan data tabel, menyusunnya dalam kategori-kategori inti melalui 

penyeleksian data secara ketat. Dari data yang direduksi diatas disajikan dalam 

bentuk laporan penelitian. 

3. Menarik kesimpulan 

 Dalam proses pelaksanaan penelitian selalu melakukan verifikasi-

verifikasi, dalam upaya mencari makna, mencari pola, tema, hubungan dan 

persamaan dari setiap data yang diperoleh. Data lapangan yang telah disajikan 

melalui reduksi data maupun verifikasi yang bersifat sementara, kemudian 

dipersandingkan antara data satu dengan data yang lain dan dilakukan diskursus 

teori sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sebagai suatu temuan penelitian 


