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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penulis menetapkan waktu penelitian yang dimulai bulan November 2016 

hingga selesai, dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat pada Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

a. Data Primer 

Menurut husein umar (2004:9) data primer merupakan data 

yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan 

seperti hasil pengisian kuesioner  atau wawancara yang bisa dilakukan 

oleh peneliti yaitu kata- kata dan tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan 

merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi 

penelitian. Data primer ini dari hasil wawancara langsung dengan para 

pegawai dan pimpinan diperoleh peneliti selama proses pengumpulan 

data terhadap proses analisis fungsi pengawasan Badan Lingkungan 

Hidup dalam mengatasi Limbah Pabrik kelapa sawit Kabupaten 

pelalawan. 

b. Data Sekunder 

Menurut husein umar (2004:9) data sekunder merupakan data 

primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak 
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pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya data yang berasal dari 

laporan-laporan maupun literature yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini. 

3.2.2 Sumber Data 

Langkah awal untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah 

dengan menentukan terlebih dahulu informan penelitian.Dalam penelitian ini 

teknik yang digunakan yaitu teknik purposive (disengaja) dan bersifat tidak acak 

serta dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu.Menurut Sugiono (2004:157) 

sebuah data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.Sumber data 

utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman audio, pengambilan 

foto, atau film. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Informan 

Secara sederhana informan merupakan orang yang member 

informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian ini atau 

narasumber. Sedangkan secara lebih mendalam, informan adalah orang-

orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang 

penelitian yang akan yang di lakukan. Disini informan yang di ambil 

merupakan pihak-pihak atau orang yang memiliki keterkaitan langsung 

dengan Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam 

Mengatasi Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten 

Pelalawan. informan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan 

dan perusahaan besar yang memiliki banyak pegawai, perusahaan yang 

telah lama berdiri/beroprasi di kabupaten pelalawan dan juga perusahaan 
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yang telah melakukan pencemaran sungai yang berdampak pada 2 

kecamatan yaitu kecamatan Bandar petalangan dan kecamatan pangkalan 

lesung serta masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran limbah 

Pabrik kelapa Sawit.Informan yang di ambil tersebut merupakan pihak 

yang benar-benar memahami permasalahan dan merupakan pihak yang 

terkait langsung dengan lokasi penelitian. 

Tabel 3.1 

Data (informan) yang penulis wawancarai, yaitu: 

No Jenis Informen Jumlah Keterangan 

1. Badan Lingkungan Hidup 2 orang Kepala Dinas, Kapala 

Bagian Pengawasan 

2. PT. MAS 1 orang Kepala Pabrik 

3. PT. Serikat Putra 1 orang Kepala Pabrik 

4. PT. Sari Lembah Subur 1 orang Kepala Pabrik 

4. Tokoh Masyarakat 2 orang Tokoh masyarakat 

 

b. Dokumen-dokumen 

Dokumen adalah arsipyang berkaitan dengan proses analisis fungsi 

pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pembuangan 

limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan. Data-data yang 

dipdapat dijadikan informasi dalam penelitian ini yaitu yaitu data-data 

yang ada kaitannya dengan analisis fungsi pengawasan Dinas Lingkungan 

Hidup dalam mengatasi pembuangan limbah pabrik kelapa sawit di 

Kabupaten Pelalawan 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan 

adalah : 
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1. Observasi 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

kelokasi dan mengambil informasi yang relevan, dengan permasalahan 

yang diteliti. 

2. Wawancara 

Pada penelitian ini yang diwawancarai adalah Pegawai Badan Lingkungan 

Hidup Bagian Penganwasan yang berjumlah 6 orang yang 

mengerti/memahami permasahan peneliti dan 3 perusahaan selaku 

informen dalam penelitian serta tokoh masyarakat yang terkena dampak 

pencemaran lingkungn. 

3.4 Metode Analisa Data 

 Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptifkualitatif 

maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

mengumpulkan data-data dari lapangan kemudian menganalisis dengan cara 

memaparkan hasil penelitian melalui kata-kata atau kalimat. Dengan demikian 

penulis menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Untuk menganalisis data-data tersebut, maka maka 

perlu digunakan apa yang disebut teknik analisis data. 

 

 

 

 

 


