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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif atau kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa adanya perbandingan 

atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. (Sugiyono: 

2013:11). Dengan pertimbangan sebagai berikut : 

a. Penelitian kualitatif tidak membandingkan antara variabel X dan Y yang 

memudahkan peneliti untuk meneliti suatu permasalahan 

b. Permasalahan yang sedang diteliti harus sesuai dengan jenis penelitian 

c. Masalah yang diteliti adalh masalang yang sedang terjadi pada saat ini 

d. Disiplin ilmu peneliti harus sesuai dengan permasalahan penelitian 

tersebut 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini maka 

penulis menetapkan lokasi penelitian pada Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kampar. 

Adapun penelitian ini dimulai pada bulan April 2016 sampai selesai 

dengan upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta untuk memperkuat 

penelitian ini.   
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan jenisnya, maka data dala penelitian ini terbagi dalam dua 

jenis, yaitu : 

a. Data Primer 

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama misalnya individu 

atau perseorangan seperti, hasil wawancara, pengisian kuesioner, atau bukti 

transaksi (Husein Umar : 2004 : 64). Adapun data ini dapat diperoleh dari : 

a) Melakukan wawancara dengan informan penelitian terkain dengan 

permasalahan yang sedang diteliti 

b) Melakukan observasi lapangan pada lokasi penelitian 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan 

disatukan oleh studi-studi sebelimnya atau yang diterbitkan oleh berbagai 

instansi lain. Misalnya diperoleh melalui dokumen – dokumen, buku, artikel, 

yang dapat menjelaskan mengenai masalah yang diteliti. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (sugiyono 2013 

: 90). Berdasarkan penjelasan tersebut maka populasi dalam penelitian ini 
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adalah seluruh pegawai Badan Lingkunngan Hidup Kabupaten Kampar dan 

pihak masyarakat. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. (Sugiyono 2013 : 91).  

1. Badan lingkungan hidup kabupaten kampar yang memiliki populasi 

sebanyak 34 orang, disini penulis hanya mengambil 5 sampel saja. 

Dengan menggunakan teknik puposive sampling yaitu pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. (sugiyono 2014 : 

52). 

2. Masyarakat yang berada disekitar objek penelitian, adapun populasinya 

sebanyak 48 orang dan semua populasi sebanyak 48 orang penulis 

jadikan sebagai sampel. 

Tabel 3.1 Populasi Dan Sampel 

No Jenis populasi Populasi Sampel 

1 Badan lingkungan hidup kabupaten kampar 34 3 

2 Masyarakat disekitar objek penelitian 24 7 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah proses – proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono : 

2013 :166). Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada 

objek penelitian agar mendapatkan informasi yang jelas  dan ada hubungannya 

dengan penelitian. Observasi ini dilakukan di Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar serta masyarakat 

yang terdapat pada lokasi penelitian. Adapun observasi yang dilakukan 

dengan cara terus terang artinya dengan diketahui oleh informan bahwa 

peneliti sedang melakukan penelitian. 

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab kepada informan penelitian yang dianggap mengerti dengan 

permasalahan yang saedang diteliti. Wawancara dilakukan pada lokasi 

penelitian, Instansi terkait, dan masyarakat disekitar objek penelitian. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan untuk menggambarkan lokasi penelitian yang 

dapat membantu penulis menambah kejelasan lokasi dan keadaan objek 

penelitian. Dokumentasi ini dilakuakn untuk memperlengkap data pada 

penelitian. 

 



38 
 

 

3.6 Analisis Data  

Analisi data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan  

data kedalam ketentuan – ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai 

dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik 

analisis data kualitatif deskriftif. 

Adapun tahapan – tahapan yang dilakuakan untuk menganalisis data 

menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014 : 246-252) yaitu : 

1. Reduksi data  

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal – hal yang 

pokok, dan memfokuskan pada hal – hal yang penting. Reduksi data 

menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstaksi dan 

pentransposrmasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah 

direduksi dapat membantu peneliti  dalam pengumpulan data yang tepat dan 

akurat. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari 

lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa danya 

rekayasa dan penambahan yang tidak sesuaio dengan penelitian. Hai tersebut 

dilakukan  bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha 
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menyajiikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan 

keadaan yang terdapat pada objek penelitian. 

3. Verifikasi kesimpulan 

Setelah semua data yang berhubungan denga permasalahan penelitian 

diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan 

permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang 

sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalaha penelitian. Dari beberapa 

data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan 

teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian 

dan tidak melenceng dari permasalahan. 

 


