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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana riset kualitatif 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamkan besarnya 

populasi dan sampling bahkan populasi dan samplingnya sangat terbatas. Jika data 

yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, 

maka tidak perlu mencari sampling lainnya, disini yang lebih ditekankan adalah 

persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Rachmad, 

2012).  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

yakni menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk 

kalimat dan bukan dalam angka-angka kemudian di analisa dengan menggunakan 

asumsi dan kajian teori. 

 

3.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian ini dilakukan di 2 tempat yang berbeda yaitu di Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dan pada Divisi Quality Control 

paper 1 di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang jalan Raya Minas 

Perawang KM 26 Kabupaten Siak. 
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3.3 Responden Penelitian  

 Responden penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang 

objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian. Dalam memilih responden penulis menggunakan teknik purposive 

sampling dimana informan diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif 

peneliti, karena berdasarkan posisi jabatan responden berkaitan langsung dengan 

peneliti ini. 

 Dalam penelitian ini responden kunci yang penulis pilih dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini :  

Tabel 3. Responden Penelitian 

NO Responden Jumlah  

1 Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Siak  

1 Orang 

2 kasubag Ketenaga Kerjaan Kabupaten Siak 1 Orang 

3 Bagian Kepegawaian PT Indah Kiat Pulp and Paper 2 Orang 

3 Tenaga kerja lokal di PT Indah Kiat Pulp and Paper 4 Orang 

Jumlah 8 Orang 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Wawancara  

Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

langsung bertatap muka dengan responden agar mendapatkan data lengkap 

dan mendalam. 
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2.  Teknik observasi  

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki, 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

sebagai teknik pengambilan data dengan cara melakukan kunjungan dan 

pengamatan secara langsung dilokasi penelitian dengan mengamati kegiatan 

yang dilakukan pegawai sehari-hari. Dimana observasi ini diakukan dengan 

cara melibatkan diri dan menjadi bagian dari lingkungan social (organisasi) 

yang sedang diamati (Rahcmat Kyiantono,2009). Observasi ini dilakukan 

dikantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak  dan PT Indah 

Kiat Pupl and Paper. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu dilakukan untuk memberi landasan secara teoritis sebagai 

acuan untuk mendukung penelitian ini, menyelidiki benda tertulis seperti : 

buku-buku, dokumen, catatan harian dan sebagainya.  

 

3.5 Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan,  yang digolongkan menjadi dua kategori yaitu data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan 

diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan (Rusady 

Ruslan, 2003). 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga 

lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan 

dalam suatu penelitian tertentu.  

 

3.6  Analisis data  

 Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penilitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yakni menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang 

diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka-angka (Arikunto 

1998). 

 Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah sebagai 

prosedur penelitian yang mengahsilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy, 2004). 

 Analisis yang dilakukan adalah dengan memberikan responden penelitian 

ini beberapa pertanyaan yang terdapat dalam daftar pertanyaan wawancara, 

diamana pertanyaan-pertanyaan wawancara tersebut meliputi  rumusan 5 W + 1 

H. Rumusan dimaksud merupakan jawaban terhadap peran Dinas Transmigrasi 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (What), terhadap untuk siapa pemberdayaan 

Tenaga Kerja Lokal (Whom), siapa yang berperan melakukannya (Who), dimana 

dilaksanakan (Where) dan kapan saja waktu dalam pelaksanaan fungsi peran itu 

(When) serta bagaimana teknis pelaksanaannya (How). 

 


