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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk 

mendapatkan data yang di perlukan dan informan lokasi penelitian yang di pilih oleh 

peneliti adalah Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan kependudukan provinsi Riau 

dimana dinas ini merupakan dinas yang mengawasi perusahaan penyalur tenaga kerja 

(outsouching) yang terdaftar di kota Pekanbaru. Adapun waktu penelitian dimulai 

dari awal oktober 2016 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis  Penelitian ` 

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian 

deskriptif kualitatif dimana menurut Harbani Pasolong (2013:72) yaitu, penyelidikan 

yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya. 

3.2.2 Sumber Data 

a) Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber 

pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan 

menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang 

lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.  
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Dimana data primer yang di gunakan penulis untuk penelitian ini diperoleh 

melalui wawancara yang dilakukan kepada : 

a) Pihak internal Dinas Ketenaga kerjaan, Transmigrasi dan 

kependudukan Provinsi Riau wilayah kepengurusan kota Pekanbaru 

sebagai pengawasan perusahaan penyalur tenaga kerja (outsourching) 

b) Pihak internal Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja yang terdaftar di 

pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebagai pelaksana 

penyaluran tenaga kerja 

b) Data Sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi, 

keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak 

terkait. 

Data skunder yang di peroleh penulis disini berupa : 

a) Laporan perusahaan yang mendaftarkan perusahaan ke Dinas 

Ketenaga Kerjaan kota Pekanbaru 

b) Arsip data pegawai yang di salurkan melalui perusahaan penyalur 

tenaga kerja (outsourching) 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga cara, agar data 

diperoleh merupakan data yang valid yang merupakan gambaran yang sebenarnya 

dari kondisi kegiatan pengawasan tersebut. Metode yang digunakan meliputi 

Pengamatan, Wawancara, Dokumentasi. 
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a) Pengamatan (observasi) 

Seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2008:115) observasi atau 

pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pnca 

indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, 

penciuman, mulut, dan kulit. Karna itu observasi adalah kemampuan seseorang 

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata di bantu 

oleh pancaindra lainnya. 

b) Wawancara 

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, hal ini masi  

dikemukakan oleh burhan bungin (2008:108) 

c) Dokumentasi  

Metode documenter atau biasa disebut dokumentasi ini adalah salah satu metode 

pengumpulan data dalam metodologi social. Pada intinya metode documenter 

adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis hal ini 

dikemukakan oleh burhan bungin (2008:121) 
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3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi menurut Harbani Pasolong (2013:99) adalah wilayah generlisasi yang 

terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai jumlah dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk di analisis dan kemudian di tarik kesimpulannya 

Sugiono (2008:90) jadi populasi bukan hanya orang tetapi meliputi seluruh 

karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh subjek tersebut. Dalam penelitian ini 

populasi penulis adalah seluruh pegawai dinas tenaga kerja, transmigrasi dan 

kependudukan provinsi Riau yang berjumlah 98 orang  serta pekerja yang di salurkan 

melalui perusahaan penyalur tenaga kerja (outsourching) yang berjumlah 112 orang 

dan pegawai perusahaan penyalur tenaga kerja (outsourching) yang berjumlah 121 

orang. 

3.4.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi. Karena ia merupakan bagian dari 

populasi, tentulah ia harus memiliki cirri-ciri yang di miliki oleh populasinya hal ini 

dikemukakan oleh Syaifudin Azwar (2010:79) Dalam penelitian ini sampel penulis 

adalah pegawai dinas tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan provinsi Riau,, 

pegawai perusahaan penyalur tenaga kerja (outsourching) di kota Pekanbaru serta 

pekerja yang di salurkan melalui perusahaan penyalur tenaga kerja (outsourching). 
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Berdasarkan table dibawah ini data pengurus Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Riau di ambil 3 orang dari populasi yang 

dijadikan sampel dari bagian Kepala Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan, Kepala 

Seksi Pengawasan Pelanggaran Norma Kerja, Fungsional Pengawasan 

Ketenagakerjaan wilayah kota pekanbaru dan dilanjutkan dengan 2 orang yang 

berasal dari perusahaan penyalur tenaga kerja di kota Pekanbaru dan 3 orang dari 

pekerja yang di salurkan melalui perusahaan penyalur tenaga kerja di kota Pekanbaru. 

Adapun teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan sengaja dan dengan pertimbangan tertentu 

Sugiono (2012:215). Pertimbangan tertentu ini adalah orang tersebut di anggap paling 

tahu tentang apa yang di harapkan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan 

peneliti menjalankan objek atau situasi social yang di teliti. Berikut  merupakan 

tabulasi Populasi dan Sampel yang penulis sajikan dalam bentuk table; 

Table 3.1 

Populasi dan Sampel 

 

NO RESPONDEN POPULASI SAMPEL 

1 PEGAWAI DINAS TENAGA KERJA, 

TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN 

PROVINSI RIAU 

 

98 

 

3 

2 PEKERJA PERUSAHAAN PENYALUR 

TENAGA KERJA (OUTSOURCHING) 

 

121 

 

2 

3 PEKERJA YANG DI SALURKAN 

MELALUI PERUSAHAAN PENYALUR 

TENAGA KERJA (OUTSOURCHING) 

 

112 

 

3 

Jumlah 331 8 

Sumber : data olahan penulis 2016 
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3.5. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui pengawasan Dinas Ketenaga Kerjaan terhadap perusahaan 

penyalur tenaga kerja (outsourching) penulis menggunakan analisis deskriptif, 

dimana analisis ini adalah merupakan analisis yang banyak di gunakan untuk 

mengkaji satu variabel atau variabel mandiri. 


