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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Peneltian 

Menurut Sugiono (2011:11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan 

untuk mengetahui ini nilai 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 pengawasan Dinas Lingkiungan Hidup dan 

Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Limbah 

Industri Sagu 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas lingkungan hidup 

kepulauan meranti. Adapun alasan lokasi penelitian di Kabupaten Kepulauan 

Meranti Kecamatan Tebing Tinggi Timur Di Desa Sungai Tohor karena 

jumlah penghasil sagu terbesar di Kabupaten Meranti adalah terletak 

dikecaamatan Tebing Tinggi Timur. Yang akan dilaksanakan pada bulan 

Februari-April 2018  

1.3 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data 

kualitatif. dalam buku Sugiono (2011:14) penelitian kualitatif adalah data 

yang berbentuk data, kalimat, skema dan gambar. yang menggambarkan 
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atau melukiskan secara sistematis, aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan yang diselidiki peneliti. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

  Yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

responden mengenai masalah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap 

limbah industri sagu di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing 

Tinngi Timur. 

2. Data Sekunder 

Yaitu berupa data yang diperoleh dari Kantor Dinas 

lingkungan hidup, di Kabupaten Meranti  yang sifatnya 

mendukung dari pada hasil penelitian ini mengenai Peraturan 

Perundang- Undangan, dokumen, arsip dan hasil karya ilmiah yang 

berkaitan dengan masalah penelitian ini. 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 
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suatu topik tertentu. Dimana dalam penelitian ini peneliti mengajukan 

tanya jawab langsung kepada pihak badan lingkungan hidup yang 

mengetahui tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan terhadap limbah industri sagu di Desa Sungai Tohor 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Dimana wawancaranya Peneliti lakukan dengan mengajukan sederet 

pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan data 

yang diperlukan. 

2. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2013:145) 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Jenis pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar. Dimana dalam peneliitian ini penulis langsung turun ke 

lapangan untuk melihat secara langsung pengawasan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Meranti terhadap 

limbah industri sagu di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi 

Timur. 
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3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari sesorang (Sugiyono, 2013:240).  Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

bebentuk karya seni dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. 

3.5 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka subjek dalam penelitian ini 

adalah perangkat kantor dinas, masyarakat beserta orang-orang yang 

dianggap tepat dalam menjawab permasalahan penelitian yang berjumlah 7 

orang . 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No.                            Informan                Jumlah 

1. Kepala Dinas 1 

2. Kepala bidang pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup 

1 

3. Seksi kerusakan lingkungan  1 

4 Masayarakat 4 

                                    Jumlah  7 

Sumber: Data Olahan 2018 
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3.6 Analisa Data 

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang 

diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Ulber (2010 : 339), 

teknik analisa data terdapat beberapa komponen yaitu : 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang 

tidak penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran 

yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. 

Kemudian Data yang diperoleh akan difokuskan pada pengawasan 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Meranti terhadap limabh industri sagu di Desa Sungai 

Tohor Kecamatan Tebing Tingi Timur. 

2. Penyajian data 

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penerikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Informasi yang didapat dilapangan disajikan ke 

dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang 

tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat 

menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. 
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3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi 

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Setelah semua data yang berkenaan dengan sejauh mana 

pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap limabh industri sagu di Desa 

Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tingi Timur dilakukan maka ditarik 

kesimpulan. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan 

mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang 

relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

 


