
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis, lokasi penelitian adalah UPT Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan 

Mandau. Penelitian dilakukan penulis dimulai sejak bulan Desember 2016 s/d 

bulan Februari 2017. Alasan penulis melakukan penelitian di UPT Dinas 

Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau adalah karena lokasi penelitian 

merupakan daerah asal penulis sehingga mempermudah penulis dalam 

memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian dan juga karena 

keterbatasan waktu penelitian.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan pengamatan 

langsung di lapangan akan diteliti dan dijelaskan dengan apa adanya sehingga 

akan menjadi satu kesatuan yang utuh.  

 

3.3 Sumber Data 

 Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

 Sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi 

subjek penelitian, berupa informasi yang relevan atau saling berhubungan 
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dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, Baik 

melalui observasi maupun wawancara mengenai Kinerja Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis. 

2. Data Sekunder 

 Sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, 

artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara ataupun foto-foto 

sebagai bukti penelitian ini benar dilakukan, yaitu data berupa 

dokumentasi tentang sampah dan buku-buku yang dapat mendukung dan 

menjelaskan masalah yang sedang diteliti.  

 

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah objek ataupun subjek yang memenuhi kriteria 

tertentu yang telah dilakukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2010:115) 

mendefenisikan bahwa: 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

 

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 239.513 jiwa. 

2. Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut, apabila populasi besar dan peneliti tidak 
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mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karna 

keterbatasan dana, finansial, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti 

dapat menggunakan sampel itu, kesimpulan akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus benar-benar 

representatif (mewakili). 

 Melihat jumlah populasi yang lebih dari 100 maka peneliti menarik 

sampel menggunakan Teori Slovin. 

Rumus Slovin : 

   
 

       
 

Keterangan : 

n : Jumlah Sampel 

N : Populasi 

1 : Nilai Konstanta 

   : eror atau tingkat kesalahan (5% - 10%)  

n = 239513 

n = 
      

               
 

 = 
      

                
 

 = 
      

         
 

 
      

       
 

 = 99,95 

 = 100 
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 Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka jumlah sampel pada 

penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Adapun metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah Sampling insidental adalah teknik 

penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 

data. 

 Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah populasi dan sampel dari 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase (%) 

Masyarakat 239.513 100 100 % 

Jumlah 

Keseluruhan 
239.513 100 100 % 

Sumber: Data olahan 2016 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis akan melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Observasi (pengamatan) 

 Yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung dengan objek penelitian dengan guna mendapatkan informasi 

yang ada hubungannya dengan penelitian. Observasi ini digunakan 

apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 
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gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penulis 

melakukan pengamatan secara langsung kegiatan yang berhubungan 

dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau. 

b. Wawancara 

 Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung kepada key informan secara mendalam yang dianggap mengerti 

tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang-orang tertentu yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

Tabel 3.2 

Daftar Key Informan Penelitian 

 

No Key informan Jabatan 

1 Refinor Kepala UPTD 

2 Delvita Susilawati, SH Kasubag TU 

3 Candra Suteja Petugas Pelaksana urusan 

Kebersihan 

4 Iskandar Supir Pengangkutan Mobil 

Sampah 

5 Dona Safitri Tenaga Harian Lepas 

Sumber: Data Olahan Peneliti 2017 

c. Kuesioner (Angket) 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden mengenai Pengelolaan sampah yang dilakukan UPT 

Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kebersihan kota duri yang 

merata, dimana kuesioner (angket) dalam penelitian ini melibatkan 

masyarakat Kecamatan Mandau. 
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d. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan cara bagi peneliti untuk menggambarkan 

kondisi lapangan yang membantu dalam menambah kejelasan penelitian. 

Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. 

 

3.6 Analisis Data 

 Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data 

yang diperoleh dari berbagia sumber atau informasi, baik melalui wawancara 

maupun studi dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, 

ditelaah dan kemudian dianalisis. Setelah itu menganalisis isi ekspresi baik verbal 

maupun non verbal sehingga dapat ditemukan temanya, kata kunci dan alur 

konstektual yang menjelaskan apa yang terjadi dibalik suatu fenomena ataupun 

ucapan. 

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunaka Skala Guttman. 

Dimana akan didapat jawaban yang tegas yaitu, “ya-tidak”, “benar-salah”, 

“pernah-tidak pernah' dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data 

interval atau rasio dikhotomi (dua alternatif) yakni setuju atau tidak setuju. 

Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan 

jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. 

Skala Guttman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat 

dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 

0. Misal untuk jawaban setuju diberik skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0.  
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 Menggunakan skala pengukuran maka informasi yang diperoleh akan 

dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, 

disajikan dalam bentuk dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

P= 
 

 
        

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai 

dengan pendapat Suharsimi Husaini Usman (2009:146), sebagai berikut: 

1. Sesuai/Maksimal   : 51%-100% 

2. Tidak Sesuai/Tidak Maksimal : 0% - 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


