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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, 

yang beralamatkan di jalan Teratai nomor 87 Kota Pekanbaru. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Adapun yang menjadi jenis dan sumber data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua jenis data yaitu : 

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, Data ini 

merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu, 

sesuai dengan kebutuhan (Husein Umar, 2004:64). Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data primer adalah seperti : Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I 

Kota Pekanbaru dan Imigran Gelap. 

2. Data Sekunder, merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut, misalnya 

dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya, sehingga lebih 

informative untuk digunakan pihak lain. (husein Umar, 2004:64). Data 

sekunder ini meliputi : peraturan perundang-undangan, dokumentasi, arsip dan 

karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah ini. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan teknik 

pengumpulan data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan yang 
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diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Adapun pengumpulan 

data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :   

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu tekhnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara lansung dengan apa yang diwawancarai 

tetapi dapat juga diberikan daftar pertannyaan dahulu untuk dijawab pada 

kesempatan lain (juliansyah Noor, 2011:138). Pada penelitian ini wawancara 

dilakukan kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru Imigran 

Gelap. 

No Nama Status 

1 
Teddy Kuantano Achmad,SE.MM Pegawai Kantor Imigrasi 

Kota Pekanbaru 

2 
Andi Arzam Nur,Amd.Im.SH Pegawai Kantor Imigrasi 

Kota Pekanbaru 
 

3.Kuesioner / angket 

Kuesioner teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertannyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.(Juliansyah Noor,2011:138).  

2. Observasi 

 Observasi merupakan tekhnik yang menuntut adanya pengamatan dari 

peneliti baik secara lansung maupun tidak lansung terhadap objek penelitian. 

Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan 

(Juliansyah Noor, 2011:138). 
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3. Dokumentasi  

 Dokumen merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam 

bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu 

bentuk surat, catatan harian, cendra mata, laporan, artefak dan foto. Sifat utama 

dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga, memberi peluang kepada 

peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. (Juliansyah 

Noor, 2011:138) pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mempelajari 

sumber dokumentasi terutama yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota 

Pekanbaru itu sendiri dan didukung oleh sumber-sumber yang repesentative 

(mewakili). 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generasi yang terjadi atas obyek / subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013:148) adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah : seluruh jumlah pegawai 

Kantor Imigrasi di seksi pengawasan dan penindakan orang asing yaitu 11 orang, 

9 orang imigran gelap dan 10 orang masyarakat yang tinggal di sekitar 

penampungan. Jadi jumlah populasi keseluruhan adalah 30 orang. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi benar dan penelitian tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karana keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu 

adalah sampling jenuh semua populasi dijadikan sample (Sugiyono, 2013:149). 
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 Peneliti menggunakan informan yang mana informant adalah orang yang 

di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian (Moleong 2000:97), informan merupakan orang yang benar-

benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. 

Tabel 3.4.1 informan penelitian Pengawasan Imigran Gelap oleh Kantor 

Imigrasi Kota Pekanbaru 

No 
Nama Status 

1. Layla Imigran Gelap atau 
Pencari Suaka 

2. Ali Imigran Gelap atau 
Pencari Suaka 

3. Mul Pedagang di MTQ 

4. Riki Penduduk yang tinggal di 
depan Kantor Imigrasi 

5. Hidayat  Tukang masak di 
penampungan 

Jumlah Informan 5  

  

 Dari tabel 3.4.1 diatas bahwasannya Untuk memperkuat hasil penelitian 

ini dengan masalah pengawan imigran gelap oleh kantor imigrasi kelas I kota 

pekanbaru ini juga peneliti menggunakan informan yang mana informant, Dan 

peneliti menmbah informant dari imigran gelap atau pencari suaka sebanyak 2 

orang dan dari masyarakat yang dekat dengan penampungan imigran gelap 

sebanyak 2 orang dan 1 orang tukang masak di penampungan para imigran gelap. 

 Pengembangan sampel dari Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru 

menggunakan tekhnik sensus atau yang disebut juga dengan sampling jenuh, 

dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan karena 
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jumlah populasi relative kecil. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 

orang. 

3.5 Analisis Data 

 Dalam menganalisis pengawasan Kantor Imigrasi dalam mengenai 

masalah imigran gelap, penulis menggunakan metode kualitatif dengan penelitin 

deskriptif. Penulis memberikan gambaran mengenai pengawasan Kantor Imigrasi 

dalam menangani masalah imigran gelap di Kota Pekanbaru berdasarkan 

kenyataan dilapangan dan hasilnya akan dilihat dalam bentuk tabel yang 

dilengkapi dengan penjelasan. 

 Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan. Dalam hal ini 

Nasution dalam Sugiyono (2013:402) menyatakan “ analisis telah mulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah. Sebelum terjun kelapangan dan 

berlansung terus samapai penulisan hasil penelitian.”   

 Seperti dikatakan pada jenis penelitian, penelitian ini menggunakan 

penelitian ini menggunakan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2008:15) data kualitatif ialah data yang dinyatakan dalam 

bentuk kata, kalimat dan gambar. 

 Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai tekhnik skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2008:107) 
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 Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

 Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa 

kata-kata antara lain :  

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk table dan uraian 

dengan rumusan persentasenya menggunakan rumus slovin sebagai berikut : 

� =
�

�
x 100% 

Keterangan : 

P= persentase 

F= frekuensi 

N= populasi 

 Adapun lamgkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data 

mengenai Analisis Pengawasan Imigran Gelap oleh Kantor Imigrasi Kota 

Pekanbaru dalam mengenai masalah Pengawasan Imigran Gelap adalah : 
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1. Melakukan pengamatan atau observasi 

2. Wawancara dengan kepala bagian pengawasan imigrasi 

3. Kueisoner dengan para pegawai 

4. kueisoner dikumpulkan dan diklasifikasi beserta hasil observasi dan hasil 

wawancara 

5. Data yang diklasifikasi dimasukkan kedalam tabel 

6. Dihitung menggunakan persentase 

7. Mengambil suatu kesimpulan 

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian 

tersebut. 

 

 
 
 


