
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan pada Bulan Desember 2016 sampai selesai. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian pada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan 

penelitian ini dikarenakan lokasi penelitian merupakan asal penulis, sehingga 

mempermudah penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses 

penelitian dan juga karena penulis lihat dari lapangan pemerintah kota pekanbaru 

telah gagal dalam meraih penghargaan adipura ditahun 2015 dan 2016, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai peranan penting dalam membantu 

pemerintah kota pekanbaru untuk meraih penghargaan adipura, sehingga penulis 

ingin mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru 

dalam meraih penghargaan adipura.   

 

3.2 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang 

lain. (Sugiyono: 2012:11). Penulis tidak akan melalukan terlalu banyak 

memberikan penilaian terhadap data yang ada, akan tetapi akan lebih 
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memprioritas kepada penggambaran situasi secara umum yaitu dengan nama 

Deskriptif Analisis. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Menurut Prasetya Irawan (2004: 86) data primer merupakan data yang 

diambil langsung, tanpa perantara, dari sumbernya. Data ini diperoleh 

langsung dari responden baik dengan cara observasi, wawancara serta 

dokumentasi.  

b. Data Sekunder 

Menurut  Prasetya Irawan (2004:87) data sekunder adalah data yang 

diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data ini berasal dari laporan-

laporan maupun literature yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data ini 

adalah data pendukung yang penulis peroleh dari instansi di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang berhubungan atau 

yang berkaitan dengan penelitian ini secara tidak langsung. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan anggota atau objek-objek yang menjadi fokus 

penelitian. Menurut Nanang Martono (2010:66) populasi adalah “keseluruhan 

objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu 
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dalam ruang lingkup yang akan diteliti”. Dari pendapat tersebut dapat diartikan 

bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas serta 

pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota pekanbaru yang 

berjumlah 59 orang.  

Sampel menurut Arikunto (2010:174) adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:91). Populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi 

tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini maka dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.1 : Jumlah Key Informan 

No Responden 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Populasi Sampel 

1. 
Sekretaris dinas lingkungan hidup 

dan kebersihan kota pekanbaru 
Wawancara 1 1 

2. Kepala bidang tata lingkungan Wawancara 1 1 

3. 
Seksi Inventarisasi dan 

Perencanaan Lingkungan 
Wawancara 1 1 

4. 
Seksi pengurangan dan 

pemanfaatan sampah 
Wawancara 1 1 

5. Seksi pemantauan lingkungan Wawancara 1 1 

6. 

Seksi peningkatan kapasitas, 

informasi dankomunikasi 

lingkungan 

Wawancara 1 1 

7. 

Staf pengendalian pencemaran 

lingkungan dan pengolahan 

limbah B3 (Bahan Berbahaya dan 

Beracun ) 

Wawancara 1 1 

 Jumlah  7 7 

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 
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Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel adalah menggunakan 

Purposive Sampling yaitu teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Teknik purposive sampling ini memilih orang-orang tertentu yang peneliti anggap  

mengetahui tentang masalah penelitian dan yang menjadi key informan adalah 

sekretaris dinas lingkungan hidupdan kebersihan kota pekanbaru, kepala bidang 

tata lingkungan, Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan, Seksi 

pengukuran dan pemanfaatan sampah,Seksi pemantauan lingkungan, Seksi 

peningkatan kapasitas, informasi dan komunikasi lingkungandan Staf 

pengendalian pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah B3 (Bahan 

Berbahaya dan Beracun ) pada kantor dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota 

pekanbaru. 

3.5   Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan peneliti yang langsung melakukan 

pengamatan kelapangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan 

penelitian. Adapun disini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk 

melihat keadaan secara nyata. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan 

bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam sarta 

jumlah responden sedikit. Wawancara dilakukan kepada pegawai kantor Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data hasil dokumentasi atau berkas–

berkas yang pendukung dalam penelitian ini. Dokumentasi diperoleh peneliti 

dari kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. 

 

3.6 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2009:244) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun data yang diperoleh dari hasil wawncara, cacatan lapangan, dan bahan-

bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif ini diawali dengan pengumpulan data dengan 

menggunakan instrument penelitian. Setelah data terkumpul dikualitatifkan men

 urut jenis, kemudian penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif 

dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk tabel kemudian dikelompokkan 

lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan dengan masalah 

yang kemudian diambil suatu kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 


