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BAB III 

Metodologi Penelitian 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Jl. Datuk 

Setia Maharaja,Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dengan waktu penelitian 

pada Bulan Desember 2016 – Januari 2017 di Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan (DLHK) Pemerintah Kota Pekanbaru. 

1.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta, serangkaian bukti-bukti sesuatu 

yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada disekitar kita. 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang merupakan serangkaian 

informasi yang digali dari hasil penelitian merupakan fakta-fakta variabel, atau 

berupa keterangan saja. 

3.2.2 Sumber Data 

a Data Primer Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan 

penelitian (lapangan) melalui penyebaran kuesioner (membuat daftar 

pertanyaan), observasi dan wawancara. 

b Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara 

langsung melalui media perantara diperoleh dan di catat oleh pihak lain. 

Data sekunder merupakan bukti historis, catatan atau laporan historis yang 
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telah tersusun dalam arsip (dokumentasi) baik yang dipublikasikan dan 

yang tidak dipublikasikan. 

3. 3 Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2012) mngemukakan bahwa Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemerintah Kota Pekanbaru yang terlibat dalam 

penanganan sampah pada bidang pengelolaan sampah, dan petugas di lapangan 

adalah sebanyak 8 orang. 

 Untuk lebih jelasnya rincian dari populasi dan sampel penelitian, dapat 

dilihat pada tabel jumlah responden dan informan penelitian berikut : 
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Tabel 3.1 Populasi dan Sampel 

NO Responden Jumlah 

1 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kota Pekanbaru 

1 

2 Kabid Pengelolaan Sampah 1 

3 Kasi.Penanganan dan Pemrosesan Akhir 

Sampah 

1 

4 Kasi.Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah 1 

5 Petugas di Lapangan 4 

Jumlah 8 

  Sumber:Olahan Penulis 2016 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan ialah purposive 

sampling atau sampel bertujuan. Menurut Sugiono (2005) purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono 

(2004) adalah pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling 

didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang 

erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain 

unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang 

diterapkan berdasarkan tujan penelitian. 

Disamping itu peneliti juga melibatkan masyarakat sebagai informen 

dalam penelitian ini. Informasi yang peneliti dapat dari masyarakat adalah untuk 

mengkroscek atau memperdalam informasi yang peneliti peroleh dari sampel. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

     Pengumpulan data dilakukan dengan cara atau metode sebagai berikut : 

1) Observasi atau pengamatan yakni melakukan pengamatan 

terhadap objek yang diteliti. 

2) Wawancara yaitu mengadakan wawancara langsung dengan 

Kabid Kebersihan Kota, Kasi Penanganan dan Pemrosesan 

Akhir Sampah, Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah 

dan Petugas di Lapangan 

3) Dokumentasi yakni pengumpulan data berdasarkan catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. 

3.5 Analisa Data 

 Analisa data dengan cara menggunakan analisis isi (content analisis) guna 

mendapatkan informasi yang mendalam untuk mengetahui bagaimana Kinerja 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)  Pemerintah Kota Pekanbaru 

dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru sebagai berikut: 

1. Analisis yang didapat dari berbagai sumber dengan wawancara mendalam 

dan penelusuran dokumen. 

2. Melakukan proses transkip data dengan cara menuliskan semua data yang 

didapat dari wawancara mendalam  transkrip data dilakukan tanpa 

menunggu selesainya analisis data untuk menghindari penumpukan data. 

3. Membuat kategori untuk pengelompokan dan interpretasi data pada 

matriks wawancara mendalam. 
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4. Menyajikan ringkasan data dalam bentuk matriks untuk memberikan 

gambaran mengenai hubungan antara variabel tertentu. 

5. Mengidentifikasi hasil penelitian dan membandingkannya dengan teori 

yang ada.  

 Setelah data dilapangan terkumpul maka data tersebut diklasifikasikan 

sesuai dengan jenis data kemudian data tersebut disesuaikan dalam bentuk tabel 

dan presentasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif. 

 


