
52

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah peneletian yang bertujuan mendeskripsikan atau

menjelaskan sesuatu hal seperti adanya (Prasetya Irawan, 2004:60)

1.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan

Desember sampai Februari 2018. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian

mengenai Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sampah di Kota

Pekanbaru karena masalah yang diteliti memang terjadi dilokasi tersebut sehingga

secara ilmiah bias diteliti, adanya kemudahan memperoleh informasi mengenai

masalah yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mencapai tujuan

penelitian.

1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan yaitu  Data

Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan

dalam bentuk angka, serta yang termasuk dalam data kualitatif dalam penelitian

ini yaitu gambaran umum objek penelitian (Noeng Muhadjir, 1996:2). Data

kualitatif didapat melalui proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak

bisa diperolah secara langsung. Dengan kata lain untuk mendapatkan data

kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus

melakukan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan.
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Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data

ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun daalm bentuk file-

file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau istilah teknisnya

responden yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang

kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data (Umi

Narimawati, 2008 : 98) .

b. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data (Sugiono, 2008:402). Data sekunder ini

merupakan data yang sifatnya mendukupong keperluan data primer

seperti buku-buku, literature, dan bacaan yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi terkait.

1.4 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian yang peneliti gunakan adalah metode Purposive

Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 216). Dengan menggunakan purposive

sampling, diharapkan kriteria sampel yang dilakukan dan mampu menjelaskan

keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti. Subjek penelitian yang

peneliti pilih adalah :

1. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota

Pekanbaru.

2. Masyarakat yang menjadi Nasabah di Bank Sampah di Kota Pekanbaru.

1.5 Teknik Pengumpulan Data
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Data yang dikumpulkan dalam peneliitan ini diperoleh menggunakan teknik

pengumpulan data seperti berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau

mencatat suatu peristiwa dengan menyaksikan secara langsung dan

biasanya peneliti adalah sebagai partisipan atau observer dalam

menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang diteliti

(Ruslan, 2010:221)

2. Wawancara

Adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh

informasi langsung dari sumbernya (Ridwan, 2012:56). Wawancara

dapat pula diartikan proses Tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan

(Cholid Narbuko, 2009 :83)

3. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang

(Sugiyono, 2013:240)
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3.6 Teknik Analisa Data

Setelah data hasil penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan teknik analisa

data, menurut Suharsimi Arikunto (2010:278) analisis data merupakan yang amat

penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti

dan makna yang berguna dan memecahkan masalah penelitian.

Setelah data terkumpul dikualitatifkan menurut jenis, kemudian penelitian

ini digunakan analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data, tabel

dikelompokan lalu dihubungkan dengan teori-teori yang relevan dengan masalah

yang kemudian diambil suatu kesimpulan, sehingga dapat diketahui gambaran

tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui

Program Bank Sampah Berlian Labuai di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.


