
1 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di balai latihan kerja Unit Pelaksana Teknis 

Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Pekanbaru Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Wilayah I Pekanbaru yang 

beralamat di jalan Terubuk nomor 04 Sukajadi. Penulis memilih tempat 

tersebut karena kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang menjadi 

pusat berbagai macam kegiatan, baik pusat perekonomian seperti pedagangan 

dan perindustrian dan pemerintahan. Oleh karena itu dari beberapa UPT-LK 

yang ada di Provinsi Riau, penulis memilih UPT-LK yang ada di Pekanbaru. 

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan 

September 2016. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif. Sugiyono dalam bukunya (2009:13-14) mendefenisikan 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.  

Sementara pada tipe pendekatan eksperimen, peneliti secara sengaja 

memanipulasi suatu variabel (memunculkan atau tidak memunculkan suatu 
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variabel) kemudian memeriksa efek atau akibat yang ditimbulkannya. Sumber 

data pada penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Dimana data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan angket yang 

diberikan penulis sementara data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, 

literatur-literatur, pendapat ahli dan informasi yang berhubungan yang 

mendukung dalam penulisan penelitian. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1.3.1. Observasi 

Observasi menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2009:166) 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis dan dua diantaranya yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Atau dengan kata lain suatu 

penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan dengan menggunakan alat 

indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung. Observasi itu 

sendiri sebagai suatu alat pengumpulan data, perlu dilakukan secara cermat, 

jujur atau objektif, terfokus pada data relevan dan mampu membedakan 

“kategori” dari setiap objek pengamatannya. Panduan obeservasi digunakan 

untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Pengamatan bisa dilakukan 

terhadap sesuatu benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses, atau 

penempilan tingkah laku seseorang.  
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Agar pengamatan memperoleh data yang representatif, Usman Rainse 

dan Abdi (2012: 213) memberikan beberapa pedoman, yaitu: 

1. Memiliki pengetahuan tentang apa yang akan diobservasi. Ini 

dimaksudkan untuk menentukan terlebih dahulu apa-apa yang harus 

diobservasi. 

2. Menyelidiki tujuan penelitian (baik umum maupun khusus). Kejelasan 

tujuan penelitia akan mempermudah apa yang harus diobservasi. 

3. Menentukan cara untuk mencatat hasil observasi. Harus memilih cara 

mana yang dipandang paling efektif dan efisien, apakah cara 

anecdotal, record, check list, ranting scale atau yang lain. 

4. Membatasi macam/tingkat kategori secara tegas. Peneliti harus 

membuat tingkatan, misalnya penting dan tidak penting mengenai data 

yang akan dikumpulkan. 

5. Berlaku sangat cermat dan kritis. Peneliti tidak boleh gegabah, 

tergesa-gera atau serampangan agar apa yang dicatat dalam obsevasi 

benar-benar data yang dibutuhkan. 

6. Mencatat setiap gejala secara terpisah, ini dimaksudkan supaya gejala 

yang dicatat tidak dipengaruhi oleh situasi pencatatn, karena keadaan 

atau kondisi waktu mencatat dapat berpengaruh terhadap observer.  

7. Mengetahui sebaik-baiknya alat pencatat dan cara penggunaannya 

sebelum observasi dilakukan. 
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Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara lansung dilapangan 

untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Dalam 

kaitan penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di Unit 

Pelaksana Teknnis Latihan Kerja di jalan Terubuk nomor 04 Sukajadi. 

1.3.2. Angket 

Kuesioner (angket) yaitu teknik pengumpul data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (sugiyono, 2009:162) atau dengan kata lain pengumpulan 

data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disebarkan kepada 

responden mengenai pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal di UPT-LK 

Wilayah I Pekanbaru. 

1.3.3. Wawancara  

Sugiyono (2009: 157) mengatakan teknik pengumpulan data 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-repot, atau setidak-

tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi (1986) dalam 

Sugiyono (2009: 157) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang 

oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner 

(angket) adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang 

dirinya sendiri. 

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar 

dan dapat dipercaya 
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3. Bahwa interpetasi subjek tentang pernyataan-pernyataan yang 

diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 

dimaksudkan oleh peneliti. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun 

dengan menggunakan telepon. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe 

wawancara terstruktur dengan teknik wawancara mendalam. Proses wawancara 

terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara 

tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan (Imam 

Gunawan, 2013:162). Tujuan peneliti menggunakan teknik wawancara 

mendalam adalah untuk menemukan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh 

melalui pengamatan secara langsung maupun dengan menggunakan teknik 

kuesioner. Oleh karena itu dalam pelaksanaan wawancara mendalam, 

pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan kepada informan tidak dapat 

dirumuskan secara pasti sebelumnya, namun dapat dikembangkan setelah 

melihat keadaan informan dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang sesuai 

dengan jawaban informan (Imam Gunawan, 2013:165) 

1.3.4. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data melalui peninggalan tertulis, seperti 

arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. (Nurul Zuriah, 2007: 191).  

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini rekaman hasil wawancara serta 
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dokumen dan arsip penting sebagai data yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pelatihan berupa berupa data peserta, instruktur, sarana prasarana 

dan lain-lain. 

1.4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari objek atau 

subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 90). Sebagian 

dari populasi yang diambil sebagai representasi atau wakil populasi yang 

bersangkutan, disebut dengan “sampel”. Sampel merupakan bagian dari 

populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang akan 

dijadikan responden dalam suatu penelitian. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah dari UPT-LK Wilayah I 

Pekanbaru yaitu 1 orang kepala UPT-LK dan 1 orang koordinator instruktur 

yang peneliti jadikan sebagai Key Informan. Selanjutnya peserta pelatihan 

institusional di UPT-LK pada tahun 2015 yang menggunakan APBD dan 

APBN. yang berjumlah 656 orang, yang kemudian dijadikan sampel.  Untuk 

menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi 

diketahui, menurut Sevilla (1994) dalam Husein Umar (2008: 65) peneliti 

dapat menggunakan rumus Slovin seperti berikut: 

  
 

       
  

Keterangan :  n  = Jumlah Sampel 

 N = Jumlah Populasi 

 e = Konstanta 10% (persen kelonggaran ketidak- 
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     telitian karena kesalahan pengambilan sampel) 

  
   

        (   ) 
 

  
   

      
 

         

Berdasarkan rumus Slovin diatas, maka jumlah sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 86,77 orang dan digenapkan menjadi 87 orang. 

Tabel 3.1  

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

 

No 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Subjek Penelitian Populasi Sampel 

1. 

 

 Wawancara (Key 

Informan) 

  

  

  

  

-Pihak UPT-LK 

Wilayah I Pekanbaru 

a. Kepala UPT-LK  

b. Koordinator 

Jurusan 

c. Peserta pelatihan 

 

 

1 

1 

 

656 

 

 

1 

1 

 

15 

2. Kuisoner/ Angket Peserta Pelatihan di 

UPT-LK tahun 2015  

656 87 

Jumlah  104 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2016 

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel 

menggunakan teknik pengambilan sampel probabilitas. Menurut Husein Umar 

(2008: 69), pengambilan sampel probabilitas adalah suatu metode pemilihan 

sampel, di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Ada tiga cara pengambilan sampel dengan 

metode probability sampling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  cara 

stratafikasi (stratified random sampling). Untuk dapat menggambarkan secara 

tepat mengenai sifat-sifat populasi yang heterogen, maka populasi yang 
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bersangkutan harus dibagi-bagi dalam lapisan (strata) yang seragam, dan dari 

setiap lapisan harus diambil sampel secara acak (Usman Rianse, Abdi, 

2012:200). Populasi dalam penelitian ini memiliki sifat tidak homogen yaitu 

terbagi dalam 15 jurusan dengan masing-masing keterampilan. Berdasarkan 

teknik sampling probability sampling dengan cara stratified sampling, peneliti 

menetapkan sampel masing-masing 6 orang dari 12 jurusan dan 5 orang dari 3 

jurusan.  

3.4 Metode Analisis 

Dalam menganalisa data penelitian ini penulis menggunakan analisa 

deskriptif kualitatif atau disebut juga analisis isi (content analysis), menurut 

Suryabrata (dalam Muslim, Jurnal El-Riyasah Volume 2. 2011) penelitian 

deskriptif ialah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai 

situasi-situasi dan kejadian-kejadian. Analisa deskriptif ini diawali dengan 

pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, setelah data 

terkumpul dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian data dengan 

mengklasifikasinya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan penarikan 

kesimpulan. 

Selanjutnya, data yang diperoleh diukur menggunakan skala Likert. 

Menurut Harbani Pasolong (2013: 153) skala Likert adalah pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator dan sub indikator. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item 
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pernyataan dan pertanyaan. Sugiyono (2009: 107) mengatakan jawaban setiap 

item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata yaitu: 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi 

skor, misalnya: 

1. Sangat setuju   diberi skor 5 

2. Setuju    diberi skor 4 

3. Ragu-ragu   diberi skor 3 

4. Tidak setuju   diberi skor 2 

5. Sangat tidak setuju  diberi skor 1 

Keseluruhan sub indikator yang telah diajukan pada responden dicari 

persentase rata-rata kualitatifnya menggunakan rumus sebagai berikut: 

P =  4:%100x
N

F
   Keterangan:   P = Persentase 

       F = Frekuensi 

       N = Total jumlah 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan analisis pelaksanaan 

pelatihan tenaga kerja lokal Kota Pekanbaru pada UPT-LK Wilayah I 

Pekanbaru, hasil persentase rata-rata kualitatif diukur menggunakan interval 
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yang didistribusikan dalam bentuk persen menurut Suharsimi Arikunto 

(2006:79) sebagai berikut : 

Tinggi/Sesuai    : 76-100% 

Cukup Sesuai/ Kurang   : 56-75% 

Tidak Sesuai/ Rendah   : 40-55% 

Sangat Tidak Sesuai/Sangat Rendah : 0-39% 

Imam gunawan. 2013. Metopel kualitatif teori dan praktik. Jakarta: pt bumi aksara 

 


