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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kota Pekanbaru, khususnya 

Kecamatan Tampan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 

Pekanbaru. Adapun penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, dari bulan Desember 

2017 - Mei 2018. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, dimana 

peneliti menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara dengan narasumber yang 

memahami permasalahan yang diteliti, dan juga dokumentasi. Tipe penelitian 

yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, dimana tipe penelitian ini 

menggambarkan atau menjelaskan situasi berdasarkan data yang diperoleh secara 

terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. 

 

3.3. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder.  

a. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan 
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sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari angket/ kuesioner dan hasil wawancara. Hasil angket/ kuesioner 

berupa jawaban angket/ kuesioner tentang implementasi Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Persampahan/ 

Kebersihan di Kecamatan Tampan. Hasil wawancara berupa keterangan dari 

narasumber mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 

10 Tahun 2012 tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan di Kecamatan 

Tampan.  

b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan 

dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah 

literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian 

yang dilakukan. Jenis data sekunder digunakan untuk mendukung kajian 

penelitian, yaitu berupa data mengenai profil, susunan organisasi, tugas pokok 

dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. 

Dokumentasai juga termasuk ke dalam data sekunder, yaitu foto pada saat 

melakukan penelitian. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

1. Angket/ Kuisioner 

Angket/ kuisioner adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal 
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yang dapat dijaring dengan menggunakan angket/ kuesioner adalah hal-hal 

mengenai pelayanan yang didapatkan, dengan asumsi bahwa respondenlah yang 

paling mengetahui tentang pelayanan yang diberikan, bahwa apa yang dinyatakan 

oleh responden kepada peneliti adalah benar, bahwa penafsiran subjek terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan yang 

dimaksudkan oleh peneliti.  

2. Wawancara  

Menurut Easterberg dalam Sugiyono (2011:231), wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 

atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan 

diperoleh. Dalam melakukan wawancara terstruktur, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen sebagai pedoman wawancara, Sugiyono (2013:160). 

Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan 

komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian. Alasan peneliti 

memilih wawancara terstruktur adalah karena peneliti ingin mendapatkan jawaban 

yang pasti atas permasalahan yang diangkat.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dan dokumen 

untuk penunjang dalam penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa data-data yang 

dibutuhkan di dalam penelitian. Dokumen tersebut di dapat dari Dinas 
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Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. 

 

3.5.  Informan Penelitian 

 Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 

2 informan, beberapa orang di jadikan sebagai  Key Informan dan Informan 

pendukung. 

Key informan, maksudnya adalah orang yang benar-benar mengetahui 

suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh 

informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Informasi tersebut dapat berupa 

pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami 

persoalan atau permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang dijadikan sebagai 

key informan dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut:  

Tabel 3.1 Daftar Key Informan  

No Jabatan Jumlah 

1 Kepala Seksi Retribusi Sampah 1 

2 Bendahara Seksi Retribusi Sampah 1 

3 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga 

Kecamatan Tampan 
2 

4 Tenaga Harian Lepas Kecamatan Tampan  2 

 Informan pendukung, maksudnya adalah orang yang dianggap mengetahui 

permasalahan yang akan diteliti nantinya. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

sebagai informan pendukung adalah Wajib Retribusi Kecamatan Tampan yang 

dianggap mampu memberikan jawaban mengenai berbagai hal yang akan 

dipertanyakan nantinya. Hal ini ditentukan berdasarkan teknik purposive 
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sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan informan dengan 

pertimbangan tertentu. 

 

3.6. Metode Analisis 

Menurut Sugiyono (2011:244), Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Analisis data ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara 

sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan dokumen 

yang telah dilakukan. Pada dasarnya meliputi 3 alur kegiatan setelah proses 

pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Namun, analisis data tidak 

dilakukan secara parsial dan berdiri sendiri tetapi dilakukan secara terus menerus 

dan terintegrasi selama dan setelah proses pengumpulan data dilakukan di lokasi 

penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Analisis data dimulai beriringan dengan proses pengumpulan data 

dilanjutkan dengan pengkajian dan penilaian data dengan tetap memperhatikan 

prinsip keabsahan data, dalam rangka memperoleh data yang benar-benar berguna 

bagi penelitian.  
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2. Penyajian Data 

Penyajian data yang dimaksud adalah menampilkan berbagai data yang 

telah diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan 

memudahkan untuk memaknainya. Penyajian data dalam penelitian ini disusun 

secara naratif, bentuk tabel dan gambar, yang dibuat setelah pengumpulan dan 

reduksi data dengan didasarkan pada kontek dan teori yang telah dibangun untuk 

mengungkapkan fenomena dan noumena yang terjadi sesuai dengan fokus 

penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan 

 Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji, 

permasalahan dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulannya yang 

merupakan hasil penelitian. 

 Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi 

Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Tampan, penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dalam menganalisis data.  

 Adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah 

sebagai berikut : 

P = F/N x 100% 

Ket: 

P = Angka persentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 



57 
 

N = Number of cases (jumlah frekuensi/ banyaknya individu) 

100% = Bilangan tetap 

 Dalam menentukan kriteria penilaian maka jawaban atas pertanyaan 

kuesioner dikelompokkan atas 4 kriteria penilaian yaitu Baik, Cukup Baik, 

Kurang Baik dan Tidak Baik. Hal ini mengacu pada kriteria penilaian menurut 

Suharsimi Ari Kunto (2013:171), yaitu: 

Baik/ Maksimal     : 76 - 100% 

Cukup Baik/ Cukup Maksimal  : 56 - 75% 

Tidak Baik/ Tidak Maksimal    : 40 - 55% 

Sangat Tidak Baik/ Sangat Tidak Maksimal  : 0 - 39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


