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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk 

menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu untuk 

memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini diperlukan adanya 

metode sebagaimana yang tercantum di bawah ini: 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan penelitian 

deskriptif.
8

 Untuk melihat bagaimana Peningkatan Perekonomian 

Masyarakat Melalui Daur Ulang Sampah Di Pusat Kerajinan Daur Ulang 

Sampah Plastic Dalang Collection Di Kelurahan Rejosari Kecamatan 

Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Metode deskriptif kualitatif ini di pilih 

karena dianggap lebih sesuai untuk mendekatkan data yang valid tentang 

aspek-aspek yang di teliti. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Rejosari kecamatan Tenayan 

Raya kota Pekanbaru pada pusat kerajinan daur ulang sampah plastik dan 

warung (Reduce, Reuse, Recycle) Dalang Collection. Penelitian ini 
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dilakukan selama 6 bulan. Pengambilan data dilakukan terhitung dari bulan 

Juli – Oktober 2016. 

 

C. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu: Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari 

masyarakat kelurahan Rejosari kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru  

melalui obsevasi dan dokumentasi dan data sekunder, yaitu data yang di 

peroleh dari wawancara 

 

D. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek dari penelitian ini ialah pengurus pada pusat kerajinan daur 

ulang sampah plastik dan warung (Reduce, Reuse, Recycle) kelurahan 

Rejosari kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru, sedangkan obyeknya 

adalah Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Daur Ulang 

Sampah Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota 

Pekanbaru. 

 

E. Informan penelitian 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
9
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Informan penelitian ini adalah jumlah keseluruhan pengurus pusat 

kerajinan daur ulang sampah plastik dan warung (Reduce, Reuse, Recycle) 

kelurahan Rejosari kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru sebagai 

berikut : 

Tabel III. 1 

DAFTAR NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA DAUR ULANG SAMPAH 

DI KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN TENAYAN RAYA 

NO NAMA JABATAN 

1 Sofia seffen, SH Ketua 

2 Suratin Wakil 

3 Fitriani Sekertaris 

4 Nurima Anggota/Pengajar 

5 Sunarti Anggota/Pengajar 

6 Sri Wahyuni Anggota/Pengajar 

7 Kenis Dewi Ayuiresta Anggota/Pengajar 

Data Olahan Peneliti 2017 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang bener relevan dengan penelitian ini, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : 

1. Observasi yaitu dengan cara melihat dan mengamati secara langsung 

dilokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data 

yang akurat sesuai dengan kondisi dan fakta lapangan.observasi 

bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan 

kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu sekala bertingkat. 
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2. Wawancara yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

responden mengenai yang diteliti.dengan metode interview peneliti 

harus memikirkan tentang pelaksanaannya 

3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan hasil dokumentasi yang telah 

dilakukan dan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkrip, buku , surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya.
10

 

 

G. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data bertujuan menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan 

disusun secara sistematis, maka penulis akan menganalisadata tersebut, 

dalam hal ini penulis akan menganalisa dengan menggunakan teknik 

Deskriftif kualitatif, yaitu mengolah data yang masih dalam berbentuk 

kata-kata atau simbol sesuai dengan data yang di dapat selama di lapangan. 

Teknik analisa data penelitian kualitatif menurut DR. Lexy J.Moleong, 

M.A dilakukan dengan tiga cara yaitu pemrosesan satuan, kategorisasi, dan 

penafsiran data. Setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka 

selajutnya melakukan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat 

abstraksi, yaitu membuat rangkuman yang inti. Selanjutnya 

dikategorisasikan sambil membuat koding dan tahap akhirnya adalah 

mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Penafsiran data dilakukan 
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dengan metode komparasi yaitu menganalisis statuan social yang bertujuan 

mengetahui ketepatan kenyataan, generalisasi suatu fakta, serta penetapan 

konsep.
11

 

Sedangkan menurut John W. Creswell (1994)
12

 langkah-langkah 

dalam penelitian kualitatif yaitu : 

1. Identifikasi fenomena yang akan diteliti 

2. Identifikasi partisipan dalam studi 

3. Pengembangan hipotesis 

4. Pengumpulan data 

5. Analisis data, dan 

6. Merumuskan kesimpulan 
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