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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kota Pekanbaru, jalan 

Samarinda/Kapling 1 No.29 Tangkerang Pekanbaru . Penelitian dilakukan dimulai 

pada tanggal 27 Maret 2017.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

3.2.1 Data Primer  

Data yang diperoleh langsung dari key informan mengenai Implementasi 

Peraturan Daerah No 13 Tahun 2018 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal di 

Kota Pekanbaru. 

3.2.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen 

dan data yang telah tersedia di Dinas Tenaga Kerja, serta undang- undang, tugas 

pokok dan fungsi, dan beberapa data dan profil Dinas Tenaga Kerja kota 

Pekanbaru. 

 

3.3 Sampel Penelitian 

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non  

kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatifbukan dinamakan responden, tetapi 

sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian 

(Sugiyono 364:2013) Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut 
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sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah 

untuk menghasilkan teori.  

Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi 

aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan 

situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian.  

Dalam penelitian ini teknik sampling adalah Snowball sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit 

tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang 

lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. 

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti 

mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu 

seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan 

data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh 

dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang 

dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Adapun  yang  menjadi  

sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  seperti  dalam  tabel berikut:  

Tabel 3.1 : Sampel Penelitian 

No Pegawai Sampel 

1 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja  1 

2 Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas 1 

3 Bidang Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaa 1 

4 Seksi Informasi Pasar Kerja 1 

5 Pegawai Dinas Bidang Penempatan Tenaga Kerja 3 

6 Pihak Perusahaan 2 

7 Pencari Kerja 2 

Jumlah 12 

Sumber : Data Olahan 2019 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:  

1. Teknik wawancara 

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang utama. Jenis 

wawancara yang dilakukan bersifat tidak terstruktur, wawancara dilakukan 

secara mendalam (in dept interview) terhadap pihak yang terkait dengan 

masalah penelitian.  

2. Studi literatur  

Studi literatur adalah tenknik pengumpulan data dan informasi melalui 

buku-buku, referensi-refrensi dari hal-hal yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

 

3.5 Metode Analisis 

Untuk menguji kebenaran, penelitian ini berbentuk kulitatif, penulis 

menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu setelah data dan 

informasi yang diperlukan terkumpul maka data tersebut dikelompokkan menurut 

jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan yang sifatnya 

mendukung dan menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisis secara 

kualitati, dengan menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai “Implementasi 

Peraturan Daerah No 13 Tahun 2018 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal di 

Kota Pekanbaru”  dan kemudian dapat diambil kesimpulan.  


