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3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan tahapan dari awal penelitian sampai 

akhir penelitian. Metodologi digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah 

proses analisis dalam mencari solusi dan memecahkan masalah, serta merancang 

manajemen penelitian secara baik. Dengan mengikuti tahapan-tahapan metodologi 

penelitian ini, maka mutu dan isi dari penelitian ini akan lebih baik. 

 

3.2 Studi Pendahuluan 

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan observasi untuk 

mendapatkan gambaran dan kondisi sebenarnya pada objek yang akan diteliti, 

yakni pada Rumah Kelola Sampah di Jalan Gulama Kelurahan Tangkerang Barat. 

Aktifitas yang dilakukan pada tahap ini adalah mencari permasalahan 

keberhasilan program dari Rumah Kelola Sampah yang salah satunya yaitu 

pengelolaan sampah menggunakan komposter. Sebagai langkah awal dengan 

mewawancarai pihak pengelola RKS  dan masyarakat setempat tentang faktor-

faktor keberhasilan RKS menggunakan komposter. 

 

3.3 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan studi tentang teori-teori yang berguna sebagai 

acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Tahap ini dilakukan bertujuan untuk 

mendapatkan referensi-referensi yang bisa mendukung dalam pemecahan masalah 

yang ada. Studi pustaka juga berisi tentang teori-teori yang dibutuhkan dan 

mendukung dalam penyelesaian laporan penelitian. Sumber pendukung 

didapatkan dalam penelitian ini diambil dari buku-buku dan jurnal yang memuat 

teori-teori yang berkaitan dengan permasalah tersebut. 

 

3.4 Perumusan Masalah 

Perumusan yang baik akan membantu dalam penyelesaian masalah, karena 

dalam tujuan terdapat  suatu batasan yang terinci atas ruang lingkup permasalahan 

utama. Dengan demikian pembahasan masalah akan lebih terarah dan terstruktur.  

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis Faktor-

Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Rumah Kelola Sampah (RKS) 
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dalam Pengelolaan Sampah Menggunakan Komposter. 

 

3.5 Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, akan ada hasil yang akan dicapai. Suksesnya 

penelitian dapat dilihat dari tujuan penelitian apakah sudah sesuai dengan yang 

diharapkan atau tidak. Oleh karena itu, penetapan tujuan penelitian merupakan 

suatu target yang ingin dicapai dalam upaya menjawab segala permasalahan yang 

sedang dihadapi atau diteliti. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor keberhasilan program Rumah kelola Sampah (RKS) 

dalam pengelolaan sampah menggunakan komposter di Kelurahan Tangkerang 

Barat. 

 

3.6 Penentuan Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini penetapkan populasi yang diambil yaitu masyarakat 

yang berada di RW 004 yaitu berjumlah 963 orang, dikarenakan Rumah Kelola 

Sampah berada dikawasan tersebut. Dalam penentuan sampel untuk penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin  yang tertera di bab landasan teori, adapun 

perhitungannya sebagai berikut: 

 = 90 responden 

Didapatkan hasil dari perhitungan diatas dalam penentuan jumlah 

sampel menggunakan rumus Slovin didapatkan jumlah yang akan menjadi sampel 

untuk penelitian ini sebanyak 90 responden. 

  

3.7 Perancangan Kuesioner 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang akan 

digunakan untuk memeperoleh data dari sumber secara langsung melaui proses 

komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan maupun pernyataan. Penyusunan 

kuesioner dilakuakan untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan disajikan 

dalam kuesioner agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden 

mudah dimengerti. Pada pembuatan kuesioner juga harus dilihat sesuai dengan 



III-4 
 

apa yang diteliti. Kuesioner sebagai alat pengumpulan data disusun agar nantinya 

responden dapat menjawab sesuai yang diinginkan denagan jawaban mereka 

sendiri tanpak interpeksi pihak lain dan memberikan semua kemungkinan 

jawaban, dengan jawaban yang sudah tertera dalam kuesioner. 

Dalam kuesioner berisi pertanyaan tentang empat variabel yang 

mempengaruhi faktor-faktor keberhasilan program Rumah Kelola Sampah 

menggunakan komposter yaitu variabel partisipasi masyarakat, pola pikir 

masyarakat (persepsi), peran pemerintah dan manajemen pengelolaan Rumah 

Kelola Sampah.  

 

3.8 Uji Validitas dan Realibilitas 

Merupakan tahapan dalam penelitian yang cukup penting, pada tahap ini 

peneliti melakukan penyebaran kuesioner pendahuluan untuk menentukan apakah 

kuesioner dapat digunakan kembali dengan waktu yang berbeda dan jumlah 

responden yang berbeda. Pada tahap ini peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 

30 responden sebagai data penentuan uji validitas dan reabelitas, sebab hasil dari 

penyebaran kuesioner tertutup nantinya akan diolah dan untuk memastikan bahwa 

hasil dari kuesioner tersebut dapat dikatakan andal. Berdasarkan perhitungan yang 

dilakukan dengan software SPSS ver.23 didapat hasil uji validitas dan realibilitas 

kuesioner sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

P1 75.8889 91.808 .495 .936 

P2 75.8222 92.732 .453 .936 

P3 75.4778 93.601 .278 .939 

P4 76.3111 92.419 .565 .935 

P5 76.3222 93.929 .406 .937 

P6 76.3111 92.419 .565 .935 

P7 76.3778 93.316 .482 .936 

P8 76.3111 90.329 .792 .933 

P9 76.3333 91.753 .641 .934 

P10 76.2444 94.277 .365 .937 

P11 76.2444 90.232 .797 .933 

P12 75.2778 94.697 .322 .937 

P13 76.3333 91.753 .641 .934 

P14 76.2444 90.232 .797 .933 

P15 76.3111 90.329 .792 .933 

P16 76.2444 90.232 .797 .933 

P17 74.3111 95.116 .280 .938 

P18 74.8889 90.617 .533 .936 

P19 74.8556 90.911 .486 .936 

P20 75.1556 94.942 .303 .938 

P21 75.1000 95.304 .275 .938 

P22 74.4444 90.564 .714 .933 

P23 74.5111 90.635 .661 .934 

P24 74.4444 91.845 .676 .934 

P25 74.3111 94.846 .308 .938 

P26 74.4444 91.845 .676 .934 

P27 74.4444 91.845 .676 .934 

P28 74.5111 91.781 .552 .935 

P29 74.1556 92.223 .595 .935 

P30 74.4778 90.971 .691 .934 

P31 74.1556 92.223 .595 .935 

P32 74.1556 92.223 .595 .935 

Sumber: Pengolahan Data  (2018). 

Dari tabel diatas diambil dari hasil pengolahan SPSS  diketahui bahwa 

seluruh pertanyaan kuesioner dinyatakan valid karena R hitung > R tabel (0,207 ).  

Tabel 3.2 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,937 32 

Sumber: Pengolahan Data (2018). 
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3.9 Pengumpulan data 

Agar data pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan mudah serta 

sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diperlukan langkah yang 

baik dalam pemecahan masalah sebagai data-data pendukung, adapun data yang 

diperlukan adalah: 

1. Primer  

Data primer yaitu  data yang diperoleh dari responden berupa jawaban dari 

pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan kepada  warga secara acak di 

RW 004 Kelurahan Tangkerang Barat. 

2. Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan mempelajari literatur yang 

berhubungan dengan penelitian dan dokumen dokumen perusahaan. Data-

data ini berisi semua informasi yang berguna dalam penyusunan laporan. 

 

3.10 Pengolahan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan yang mana data digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna 

memperoleh suatu kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 

uji F (simultan), uji t (parsial) dan koefisien determinasi (R
2
), dengan ketiga uji ini 

kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan di Rumah 

Kelola Sampah. 

 

3.11 Analisa  

Setelah didapatkan hasil pengolahan data tersebut kemudian dianalisa 

untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ditimbulkan. Analisa 

pengolahan data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang sistematis 

sehingga dapat dipahami. Dalam penelitian ini, analisa dilakukan terhadap data 

yang telah diolah sehingga didapatkan data yang diinginkan kemudian dapat 

digunakan sebagai penyimpulan akhir laporan. 
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3.12 Kesimpulan dan Saran 

Setelah data diolah dan dianalisa, langkah selanjutnya yaitu menarik 

kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisa tersebut. Kesimpulan ini 

merupakan jawaban dari tujuan penelitian, apabila semua tujuan penelitian sudah 

terjawab pada kesimpulan, berarti penelitian ini sudah benar. Setelah membuat 

kesimpulan, kemudian dibuat saran-saran yang bertujuan sebagai masukan kepada 

pihak bersangkutan dan pihak yang membutuhkan. 


