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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam 

penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasi, kemudian 

menganalisa data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas 

permasalahan penelitian. 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

 Penelitian implementasie-government melalui bursa kerja online di Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja berlokasi di Kabupaten Siak, tepatnya yaitu di 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, alamat Kompleks Perkantoran Tasik 

Betung. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016-Februari 2017. 

3.2 Jenis Penelitian  

Penelitian implementasi e-government melalui bursa kerja online di Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga KerjaKabupaten Siak merupakan suatu penelitian 

deskriptif survei. Menurut Suharsimi, Penelitian deskriptif adalah penelitan yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang 

ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.  

Sedangkan penelitian survei adalah penelitian yang digunakan untuk 

mengukur gejala yang ada tanpa menyelidiki kenapa gejala tersebut ada. 

Penelitian ini mendeskripsikan atau menjabarkan hasil survei lapangan yang 

diperoleh dalam melakukan penelitian, dan dihubungkan dengan konsep dan teori 
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yang relevan dan menggambarkan dengan jelas bagaimana implementasi e-

government melalui bursa kerja online di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Siak berdasarkan data  dan temuan yang diperoleh dilapangan. 

3.3 Jenis Data dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang berbentuk nonangka, seperti kalimat-kalimat, foto atau 

rekaman suara dan gambar. Penelitian ini menggunakan data kualitatif karena 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan 

menggunakan kata-kata, bukan menggunakan angka-angka.  

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsungdari 

sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs atau manusia. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan penelitian, yaitu dari Kepala 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, 

Admin bursa kerja online, Camat, pemberi kerja dan angkatan kerja 

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari 

sumbernya ( Kamaruddin : 2012 : 27-28 ). Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari dokumen-dokumen seperti laporan kegiatan dan foto-foto kegiatan. 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

jawaban dari permasalahan penelitian dan mendeskripsikan data-data yang 

diperoleh dilapangan dan dihubungkan dengan teori yang relevan berdasarkan 

hasil temuan dilapangan. 
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3.4 Informan Penelitian 

Sugiyono (2010 : 216) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu 

yang ada pada situasi sosial tertentu. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden tetapi informan. Informan penelitian yaitu subjek penelitian 

yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan 

luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan 

informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik 

terhadap data penelitian ( Burhan Bungin : 2010 : 133 ). 

Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling, yang berpedoman pada pendapat Sugiyono, beliau 

berpendapat bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Selama orang yang menjadi Informan memenuhi kriteria 

yang ditetapkan, maka orang tersebut terkait dengan data penelitian. Dalam 

penelitian ini yang menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan informan di 

Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Siak adalah berdasarkan 

jabatannya serta tugas dan fungsi masing-masing jabatan di Dinas Transmigrasi 

dan tenaga kerja Kabupaten Siak yang bersentuhan langsung dalam permasalahan 

penelitian. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 Tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Daerah, Pasal 17 menjelaskan bahwa Camat memilki 

kewenangan dalam pendataan ketenagakerjaan di kecamatan. Adapun kriteria 
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kecamatan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kecamatan dengan 

jumlah pencari kerja yang membuat kartu pencari kerja/AK1 dengan sistem 

manual yang relatif banyak. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel di 

kecamatan Tualang, Kecamatan Siak dan kecamatan Bungaraya. Sedangkan 

kriteria perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemberi 

kerja yang melaporkan membuka lowongan pekerjaan secara manual ke Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dan memiliki bidang usaha yang 

berbeda. Pemberi kerja yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

PT.Teguh Karsa Wana Lestari, PT. Permodalan Siak dan Hotel Grand Mempura. 

Sedangkan kriteria angkatan kerja yang peneliti ambil sebagai sampel 

dalam penelitian ini adalah angkatan kerja yang membuat kartu pencari kerja 

secara manual atau angkatan kerja yang mencari informasi lowongan pekerjaan 

secara manual ( mencari informasi di mading Dinas Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja ), pendidikan terakhir minimalSLTA dan memahami Internet. Adapun yang 

menjadi informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1: Informan Penelitian 

 

No Informan Penelitian Jumlah 

1 Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1 Orang 

2 Kepala Seksi penempatan tenaga kerja 1 Orang 

3 Operator Bursa Kerja Online 1 Orang 

4 Camat  3 Orang 

5 Perusahaan 3 Orang 

6 Angkatan kerja 3 Orang 

Jumlah 12 Orang 

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2016 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjaring data penelitian.     

( Suwartono : 2013 : 41 ). Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi dan 

observasi. 

a. Wawancara  

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah 

tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih 

berhadapan secara fisik ( Setyadin : 2005 : 22 ). Wawancara adalah suatu proses 

tanya jawab secara lisan antara interviewer ( orang yang menginterview ) dengan 

interviewee ( orang yang di interview ). Teknik wawancara ini digunakan untuk 

menjawab permasalahan penelitian ( Sukandarrumidi : 2014 : 44 ).  Adapun jenis 

wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

berstruktur, sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai 

kebutuhan informasi yang ingin didapatkan. 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian Sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi 

digunakan untuk mendukung data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah penelitian ( Imam Gunawan : 2013 : 177 ). Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa data, jumlah pegawai, profil dan struktur organisasi serta 

data-data lainnya dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. 



38 
 

c. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian. 

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan, situasi 

dan fenomena dilapangan dengan menggunakan panca indera. Adapun jenis 

observasi yang peneliti gunakan adalah observasi terus terang atau tersamar yaitu 

dengan diketahui oleh informan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. 

Tahap observasi dimulai dari tahap memasuki situasi sosial kemudian dilanjutkan 

dengan tahap menentukan fokus sampai kepada mengurai fokus menjadi 

komponen yang lebih rinci. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Karena data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, maka 

penelitian inijuga menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang dimaksud 

untuk memperoleh gambaran secara khusus dan bersifat menyeluruh tentang apa 

yang tercakup dalam permasalahan yang dilakukan di lapangan saat pengumpulan 

data. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dianggap relevan adalah dengan 

menggunakan model analisis interaktif, yaitu model yang memerlukan tiga 

komponen, berupa reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan atau 

verifikasi sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu sama lain secara 

sistematis. 

a. Reduksi data 

Yaitu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa 
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sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Proses reduksi ini berlangsung 

terus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun. Data yang diperoleh dari 

wawancara, observasi dan dokumentasi akan difokuskan pada implementasi bursa 

kerja online. 

b. Penyajian data 

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 

narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini 

merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila 

dibaca, akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan 

peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan 

pemahamannya tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait implementasi e-

government melalui bursa kerja online di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Siak. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh 

selama penelitian berlangsung di lapangan. 

c. Penarikan simpulan. 

Pada permulaan pengumpulan data, dapat dilakukan pernyataan dan 

analisa yang mungkin terjadi, kemudian disusun sebab dan akibat yang mungkin 

dapat muncul, serta proposisi untuk memberikan pengertian mengenai arti dari 

hal-hal yang ditemui di lapangan kemudian dapat diambil suatu simpulan. Data 

yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka 

pemikiran dan teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh 

suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 


