
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilaksanakan mulai bulan 01 Desember 2013

sampai 01 Februari 2014.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiono (2003: 11) jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk

mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel

yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa Analisa

Pelayanaan Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja Pada Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap

(Prasetyo Irawan, 2004 : 84-87). Adapun sumber data yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan

sumber pertama atau aslinya (Suryabrata, 2003:39) dalam penelitian



perolehan data melalui kegiatan penulisan secara langsung ke lokasi

penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan

masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi,

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

terkait.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian

maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi

dilapangan, sehinggaa penulis dapat memperkuat data dan informasi yang

ada mengenai Analisis Pelayanaan Administrasi Pencari Kerja Pada Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Angket

Angket adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan

daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan pada responden.



3. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara

langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mempunyai keuntungan

sebagai berikut salah satu teknik terbaik untuk mendapatkan data pribadi,

tidak terbatas pada tingkat pendidikan, asalkan responden dapat berbicara

dengan baik saja. Kelemahan wawancara adalah harus pandai bicara dengan

jelas dan benar, orang bisu tidak dapat diwawancarai, waktu, biaya dan

tenaga tidak efesien, sangat tergantung pada kesediaan interviewee, proses

wawancara sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan, untuk objek yang

sangat luas dibutuhkan interviewee yang banyak.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1.Populasi

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang akan

diteliti baik itu berupa benda, manusia dan aktivitasnya atau peristiwa yang terjadi.

Sugiyono (2005:90) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah

semua masyarakat pencari kerja yang diambil pada tahun 2011-2013 yang berjumlah

10.250 orang.



3.4.2.Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, finansial, waktu,

tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat menggunakan sampel itu. Oleh kerena

banyaknya jumlah populasi maka penulis menggunakan Rumus Slovin dalam

menentukan sampel. (Husein Umar, 2007 :78)

= 1 +
Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Besar Populasi

E = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persentase kelonggaran ketidak

telitian karena kesalahan penarikan sampel) sebesar 10 %. Sehingga jumlah

sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut:

= 10.2501 + 10.250(10%)
= 10.2501 + 10.250(0,01)



= 10.2501 + 102,5= . , = 99,03

= 99 orang.

Dari hasil diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel dalam

penelitian ini adalah 99 orang. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengambilan

sampel ini adalah Accidental Sampling dimana teknik penentuan sampel berdasarkan

kebetulan yaitu siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai

sampel, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data sebagai sampel

(Husaini Usman, 123:2010).

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih

jelasnya tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam

tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Perincian Populasi dan Sampel

Sub Populasi Populasi Sampel Teknik

Masyarakat Yang Membuat

Kartu AK/I

10.250 99 Slovin

Jumlah 10.250 99

Sumber Data :Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 2014

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu

masyarakat yang membuat kartu AK/I yaitu 99 orang. Dan Key informan 1 orang



yaitu kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja

pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan.

3.5. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian ini, penulis

menggunakan metode yang bersifat Deskriptif Kualitataif, dimana data yang dianalisa

sesuai dengan kenyataan yang ada kemudian dihubungkan dengan berbagai teori-

teori untuk mendukung pembahasanya sehingga dapat tergambar secara utuh dan

dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya.


