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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3. Jenis Penelitian
Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek
dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta
didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan
serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan
dihubungkan dengan konsep operasional dan Undang-undang yang memiliki
keterkaitan dengan masalah yang diteliti.
3.1Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Provinsi
Riau. Alasan memilih penelitian di wilayah ini karena penulis melihat masih
banyak terdapat pengangguran di Kota Pekanbaru, Sehingga Peran Dinas Tenaga
Kerja Kota Pekanbaru dalam mengurangi angka pengagguran di Kota
Pekanbarusedikit terhambat karna banyaknya jumlah penduduk, dan terus
mengalami peningkatan. Penelitian akan mencakup Dinas Tenaga KerjaKota
Pekanbaru.
3.2Jenis dan Sumber data
Jenis dan sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara
lain berupa :
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i. Data Primer
Adalah data yang diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian,
berupa informasi yang relevan dengan masalah- masalah yang sudah dirumuskan
dalam penelitian, Baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer ini
diperoleh dari :
1) Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan
masalah penelitianPeran Dinas Tenaga Kerja dalam MengurangiAngka
Pengangguran di Kota Pekanbaru
2) Melalui observasi lapangan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota
Pekanbaru.
ii. Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikelartikel serta dokumentasi berupa Rekaman Suara dan foto-foto sebagai bukti
penelitian ini benar dilakukan. yaitu data berupa dokumen tentang Peran Dinas
Tenaga Kerja dalam MengurangiAngka Pengangguran dan buku-buku yang dapat
mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.
3.3Teknik Pengumpulan data
Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian
ini adalah :
2.7.1

Observasi

Menurut Irawan (2004:63) Observasi merupakan pengumpulan data dengan
cara melihat dengan dekat keadaan objek penelitian atau mengamati langsung
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terhadap objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan di Kota Pekanbaru baik
instansi maupun Masyarakat. Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan
adalah observasi terus terang atau tersamar yaitu dengan diketahui oleh informan
bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Dengan tahap observasinya dimulai
dari tahap memasuki situasi sosial kemudian dilanjutkan dengan tahap
menentukan fokus sampai kepada mengurai fokus menjadi komponen yang lebih
rinci.
2.7.2

Wawancara

Menurut

Deddy Mulyana

(2006:180)

wawancara

adalah

bentuk

komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh
informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyan,
berdasarkan tujuan tertentu.

2.7.3

Dokumentasi

Menurut Arikunto (2007 : 231) Dokumentasi adalah mencari data mengenai
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
arsib, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan
membantu menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk
menambah

kejelasan

penelitian.

Dokumentasi

mendokumentasikan kegiatan dilapangan.
3.4Informan Penelitian

yang

dilakukan

seperti
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Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada
penelitiWawancara dilakukan untuk menggali data secara mendalam tentang
pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.Pada penelitian ini
menggunakan

metode

wawancara

mendalam

(IndepthInterview). Peneliti

mengambil 6 orang sebagai Responden atau sebagai Key Informen yang terdiri
dari Pegawai di dinas Tenaga Kerja dan juga Pencari kerja yang datang Kekantor
Dinas Tenaga kerja untuk diwawancarai.
Tabel.3.1
Informan
No

Nama

1

Hj. Happy Yarlis, S.Sos

2
3
4
5
6
7
8

Heva Safitri Lestari, SKM
Yetri Yusni, S.Kom
Azman, SH, MH
Fadri Nurfadila
Andar Apriadi
Vivin
Lidya

Jabatan
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan
dan Produktifitas
Kasi Pelatihan danPermagangan
Kasi Produktivitas
Fungsional Umum
Peserta Pelatihan
Peserta Pelatihan
Pencari Kerja
Pencari Kerja
Total

Jumlah
1
1
1
1
1
1
1
1
8

3.4.1 Kriteria Informan penelitian
Adapun yang peneliti jadikan individu masyarakat yang peneliti anggap
mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri- cirinya antara lain:
a. Berada didaerah yang diteliti
b. Mengetahui kejadian / permasalahan
c. Bisa berargumentasi dengan baik
d. Merasakan dampak dari kejadian / permasalahan
e. Terlibat Langsung dengan Permasalahan
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3.5Analisa data
Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data
kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan
data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa
Kualitatif deskriptif data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:60). Berikut ini
adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk mengalisis data :
a. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting.Data yang sudah direduksi dapat
memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam
pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan
difokuskan pada upaya mengurangi jumlah pengangguran.
b. Penyajian Data
Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan
sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta
yang ada.Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi
dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan
akurat terkait Peran Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi angkaPengangguran
di Kota Pekanbaru.Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh
selama penelitian berlangsung di lapangan.

69

c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi
Setelah semua data yang berkenaan dengan Peran Dinas Tenaga Kerja
dalam mengurangi Angka pengangguran dan faktor-faktor penyebabnya didapat,
serta mengaitkan dengan teori Peran dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran
tersebut, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh
juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teoriteori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu
kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

