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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi dari penelitian ini adalah pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru yang beralamat di Jalan Samarinda/Jalan Kapling I No. 29 Kelurahan 

Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya. Waktu penelitian dilakukan pada 

Bulan Januari-Mei 2017. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta, serangkaian bukti-bukti sesuatu 

yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada disekitar kita. 

Metodologi penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif. Data Kualitatif 

merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih 

merupakam fakta-fakta variabel, atau berupa keterangan saja. Artinya penulis 

tidak akan melakukan terlalu banyak memberikan penilaian terhadap data yang 

ada, akan tetapi akan lebih memprioritaskan kepada penggambaran situasi atau 

secara umum yaitu dengan Deskriptif Analisis. 

3.2.2 Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden 

yang merupakan objek penelitian, data ini meliputi peranan Dinas Tenaga 

Kerja Kota Pekanbaru dan data tentang pengangguran/pencari kerja di 

Kota Pekanbaru. 
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b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber, yang telah diolah 

data publikasi, dokumentasi, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Adapun data tersebut adalah data sejarah singkat daerah penelitian, 

struktur organisasi, pembagian tugas, serta data lain yang relevan untuk 

mendukung penelitian ini.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara atau metode sebagai berikut : 

1. Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder dari instansi-instansi yang terkait. 

2. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara 

atau mengajukan pertanyaan baik secara terstruktur. 

3. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data berdasarkan catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 

kepada peneliti. Menggunakan teknik purposive sampling, peneliti memilih key 

informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan 

penelitian. Sebagai key informan  yang paling mengetahui bagaimana peran 
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pemerintah terhadap masalah pengangguran adalah Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru. 

Adapun key informan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan 

2. Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja 

3. Kepala Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 

4. Instruktur Pelatihan 

Dengan informan berjumlah 9 orang yang terdiri dari 6 orang pencari kerja 

yang mengikuti program ketenagakerjaan dan 3 orang masyarakat. 

 

3.5 Metode Analisis  

 Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Analisis ini akan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam 

penelitian ini, kemudian dianalisis sesuai dengan data yang dikumpulkan dari 

responden. Data tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya dan akan 

diberi argumentasi atau penjelasan yang sesuai atau relevan dengan kerangka teori 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 


