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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT 

LK) Provinsi Riau Wilayah III di Pasir Pengaraian. Penelitian ini dilakukan 

selama 5 bulan yang dimulai pada bulan Oktober  2016 hingga Februari 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data peneliti adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:14) data 

kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat atau gambar. 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu : 

a. Menurut Bungin, B. (2013:129) data primer adalah data yang pertama, 

dimana sebuah data yang dihasilkan.Data primer pada penelitian ini  

adalah data yang diolah dari hasil penelitian lapangan. Sumber data primer 

penelitian ini diteliti melalui wawancara kepada beberapa peserta yang 

mengikuti pelatihan kerja pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT 

LK) Provinsi Riau Wilayah III di Pasir Pengaraian dan instruktur yang 

bertugas mengajarkan pelatihan kerja serta wawancara kepada beberapa 

pegawai di Unit tersebut. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder 

disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti rekap 

absen, media internet, serta sebagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka 

yang relevan dan mendukung penelitian ini. 
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Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari 

situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Riau(rohulkab.bps.go.id),kemudian ada 

juga peneliti dapatkan pada kantor Unit yang bersangkutan yang sifatnya 

mendukung hasil penelitian yang meliputi : Jumlah instruktur dan jumlah peserta 

sesuai tahun yang dibutuhkan peneliti, nama-nama instruktur dan nama peserta 

yang mengikuti pelatihan, data sarana dan prasarana, sumber dana dalam 

pelaksanaan pelatihan kerja, jenis-jenis pelatihan dari tahun 2011 sampai 2016, 

profil UPT LK Provinsi Riau Wilayah III di Pasir Pengaraian, kemudian Peraturan 

Gubernur yang menjadi acuan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Latihan 

Kerja (UPT LK), dan lain sebagainya yang menyangkut dengan permasalahan 

penelitian ini. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013:119).  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, (Sugiyono, 2013:120). Pengambilan sampel untuk penelitian ini 

diambil dari seluruh anggota populasi (100%), hal ini disebut dengan sampel total 

atau sensus karena jumlah populasi yang relative kecil (Husaini dan Purnomo, 

2011:42). 
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 Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1  

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

No. Subjek Penelitian Populasi Sampel  

1. Kepala UPT LK  1 1 

2. Kasubbag Tata Usaha 1 1 

3. Kasi pelatihan 1 1 

4. Tenaga Staf Administrasi 15 15 

5. Staf Pelatihan 8 8 

Jumlah 26 26 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2016 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dalam 

upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian (untuk penelitian kualitatif), atau menguji hipotesis (untuk 

penelitian kuantitatif). Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang 

diperoleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, yaitu : 

1. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat 

lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan 

kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa melaui penglihatan, 

penciuman, pendengaran dalam  memperoleh informasi yang diperlukan 

untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, 

kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan 

emosi seseorang. Dan pengamatan disini adalah peneliti langsung terjun ke 

lokasi penelitian. 

2. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau 
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subjek penelitian. Wawancara disini yaitu penulis melakukan tanya jawab 

dengan mengajukan pertanyaan terstruktur secara langsung kepada 

responden yang dianggap mengerti, mengetahui dan menjadi bagian dalam 

penelitian ini. Hal ini peneliti lakukan kepada peserta yang mengikuti 

pelatihan kerja dan instruktur serta pada pegawai yang ada diUnit 

Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT LK) Provinsi Riau Wilayah III di 

Pasir Pengaraian. 

3. Angket atau kuesioner adalah pengumpulan data dengan menyebarkan 

sejumlah pertanyaan kepada responden. Yang mana dalam hal ini 

disebarkan kepada 26 orang yang meliputi pegawai maupun peserta 

pelatihanpada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT LK) Provinsi 

Riau Wilayah III di Pasir Pengaraian. 

4. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan 

tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek 

penelitian, baik itu berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan 

hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik 

(rekaman).Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mempelajari arsip-arsip 

yang ada kaitannya dengan penelitian seperti laporan hasil rapat tentang 

koordinasi dan sinkronisasi program ketenagakerjaan dan transmigrasi 

yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Kependudukan Provinsi Riau Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT 

LK), surat-surat yang berhubungan dengan PelaksanaanPelatihan Kerja, 

peraturan-peraturan yang mengatur programnya, dokumen-dokumen 
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tentang pelaksanaan programpelatihan kerja pada tahun sebelumnya dan 

lain sebagainya. 

3.5 Analisa Data 

Sugiyono(2013:333) mendefinisikan analisa data sebagai proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi 

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Dalam menganalisa data yang peneliti peroleh dari data primer maupun 

skunder, maka peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis 

yang berusaha menjelaskan, memaparkan dan memberikan gambaran terperinci 

berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai 

pelaksanaan Pelatihan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT LK) 

Provinsi Riau Wilayah III di Pasir Pengaraian. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai 

denganjenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan 

uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai  berikut : 

P = 
F
x 100% 

N
Keterangan :

 

P  = Persentase 

F  = Frekuensi 

N = Populasi 
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Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai 

dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2013: 171) sebagai berikut : 

Sesuai/Maksimal : 76 – 100% 

Cukup Sesuai/Cukup Maksimal  : 56 – 75%  

Tidak Sesuai/Tidak Maksimal : 40 – 55% 

Sangat Tidak Sesuai/Sangat Tidak Maksimal : 0 – 39% 

 


