BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Pipa Air Bersih, Desa Simpang
Padang, Kecamatan Mandau. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
merupakan salah satu Dinas yang mempunyai peran dalam menangani langsung
tentang permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis. Adapun waktu
penelitian ini adalah selama 3 bulan, yaitu dari Januari-Maret 2017.
3.2

Jenis dan Sumber Data
Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena inti dari

penelitian adalah pencarian data yang nantinya akan terintepretasikan dan di
analisa. Menurut Loftland (dalam Moloeng, 2004;5) sumber data utama dalam
penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen – dokumen lainnya.
3.2.1

Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden

dilapangan yang diperoleh melalui data hasil wawancara, observasi dan
dokumentasi.
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3.2.2

Data Sekunder
Data sekunder yaitu data penunjang yang relevan dengan kajian

penelitian.Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data
yang diperoleh atau didapatkan dari hasil publikasi atau data yang telah
diolah.
3.3

Metode Pengumpulan Data
3.3.1

Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis

terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini, 2011:52). Sedangkan
menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2011:166) mengemukakan
bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses psikologis dan biologis. Dua diantara yang
terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
Jadi, observasi adalah melakukan pengamatan langsung pada objek
yang akan diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.
Objek dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.
3.3.2

Wawancara
Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan keterangan atau

pendirian seseorang secara lisan dengan berbicara tentang sesuatu yang
dialaminya atau diketahuinya (Sugiyono, 2011).
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Pihak yang menjadi narasumber untuk memperoleh data dalam
penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Seksi Penempatan Kerja, Kepala
Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas serta Seksi Penyelenggaraan
Pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis
dan para pencari kerja.
3.3.3

Dokumentasi
Metode ini merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen. Adapun dokumen tersebut berupa data, profil dan
struktur organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bengkalis.
3.4

Informan Penelitian
Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada

peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive Sampling.
Teknik Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih secara
khusus berdasarkan tujuan penelitian (Husaini, 2011:45). Penulis memilih
informan yang penulis anggap mengetahui tentang masalah penelitian dan
memilih key informan yang mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari
Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kecamatan Mandau.
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Tabel 3.1
Informan Penelitian
Informan

No.

Jumlah

1

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis

1

2

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja

1

3

Seksi Penempatan Tenaga Kerja

1

4

Kepala
Bidang
Produktivitas

5

Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

1

6

Pencari Kerja Lokal

10

Pelatihan

Kerja

dan

Jumlah

1

15

Sumber: Data Olahan 2016
Adapun yang penulis jadikan sebagai Key Informan dalam penelitian ini
adalah Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja. Pemilihan informan penelitian berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. Berada di daerah penelitian;
2. Mengetahui kejadian / permasalahan;
3. Bisa beragumentasi dengan baik;
4. Terlibat langsung dengan permasalahan.
3.5

Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan
data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian-kejadian dengan kalimatkalimat penjelasan secara kualitatif (Moloeng, 2004:6). Berikut ini tahap – tahap
yang dipakai untuk menganalisis data:
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1. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok,
memfokuskan pada hal – hal yang penting.Data yang sudah direduksi
dapat memberikan gambaran yang tepat dan dapat membantu penulis
dalam pengumpulan data.
2. Penyajian Data
Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan kata – kata
yang bersifat deskriptif.Informasi yang diperoleh dari lapangan
disajikan ke dalam kata – kata dengan sebaik mungkin tanpa adanya
penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.Hal tersebut
bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan
tepat dan benar dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
diperoleh maka ditarik kesimpulan.Data yang diperoleh juga dapat
dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori –
teori pendukung yang relevan dengan penelitian untuk memperoleh
suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

