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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan  Waktu Penelitian  

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah masyarakat 

Kecamatan Tampan. Waktu penelitian yaitu dari Bulan Juni sampai dengan Bulan 

Agustus tahun 2017. 

 

3.2 Pendekatan Penelitiaan  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui keadaan atau 

status tertentu dan menggambarkan fenomena tertentu, serta dijelaskan dalam 

bentuk uraian dan analisis yang mendalam suatu keadaan dan situasi nyata yaitu 

mengenai partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan Kota 

Pekanbaru (studi kasus Kecamatan Tamapan). 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling, Purposive 

sampling (sengaja) merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

khusus sehingga layak dijadikan sampel. Untuk mengungkap permasalahan ini, 

digunakan situasi nyata sebagai sumber data. Adapun sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 
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3.3.1 Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitian, berupa informasi yang relevan atau saling berhubungan dengan 

masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, baik melalui observasi 

dan hasil wawancara. Data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara 

dengan informan penelitian, dan melalui observasi lapangan. 

3.3.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang tidak langsung dari 

narasumber atau non data primer. Yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-

buku, dan dokumentasi sebagai bukti penelitian ini benar dilakukan. Data berupa 

foto tentang sampah dan buku-buku yang dapat mendukung dan menjelaskan 

masalah yang sedang diteliti. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2000:90). Dimana peneliti 

memilih key informan adalah informan yang peneliti anggap mengetahui tentang 

permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui 

bagaimana kondisi keseluruhan dari kebersihan di Kecamatan Tampan adalah 

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. 

Informan yang peneliti ambil dalam penelitian ini berjumlah 22 orang 

yaitu 2 orang dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan dan 20 orang dari 

masyarakat kecamatan tampan penelitian dilakukan dengan cara wawancara. 
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Tabel 3.1: Data Informan 

No. Informan Jumlah 

1. Kepala bidang pengelolaan sampah 1 

2. Seksi peningkatan kapasitas, informasi dan komunikasi 

lingkungan 

1 

3. Masyarakat 20 

Jumlah 22 

 

Karakteristik informan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Berada didaerah yang diteliti,  

b. Mengetahui kejadian/permasalahan,  

c. Bisa beragumentasi dengan baik,  

d. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan 

pengolahan data, maka digunakan beberapa metode dan alat pengumpul data 

sebagai berikut:  

1. Wawancara adalah percakapan yang bertujuan. Biasanya dilakukan oleh 

dua orang atau lebih yang diarahkan oleh seseorang dengan maksud untuk 

memperoleh keterangan. Dalam situasi ini berlangsung interaksi antara 

pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interviewee). 

2. Observasi merupakan proses yang kompleks dari proses biologis dan 

psikologis dan menggunakan pengamatan dan ingatan. Untuk 

mempermudah pengamatan dan ingatan, digunakan berapa alat meliputi: 

alat tulis untuk mencatat, alat elektronik berupa kamera. Pengamatan dan 



 

 

40 

pemusatan pada data yang tepat serta menambah bahan persepsi tentang 

obyek yang diamati.  

3. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data berupa gambar mengenai 

situasi dan kondisi lingkungan sebagai media agar dapat diamati dan 

diteliti lebih lanjut. Dokumen berupa foto dalam penelitian kualitatif 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan digunakan untuk 

menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya dianalisis secara induktif. Ada 

dua kategori yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif  yaitu 

foto yang dihasilkan  orang lain dan foto yang dihasilkan oleh peneliti 

sendiri. 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empirik, peneliti menggunakan 

teknik analisis data deskriftif kualitatif, sehingga bisa menjelaskan hukum 

kausalitas atau sebab akibat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

kecamatan tampan dalam menjaga dan memelihara kebersihan. 

Pelaksanaan analisis data dalam penulisan ini, dilakukan dengan kegiatan-

kegiatan reduksi data, penyajian data (display data), mengambil kesimpulan dan 

verifikasi.  

1. Reduksi data adalah merupakan proses seleksi, pengfokusan, 

penyederhanaan, dan abtraksi.   

2. Penyajian Data (Display data) Yaitu proses penampilan data secara 

sederhana berbentuk naratif. Dalam penyajian data berwujud sekumpulan 

informasi yang tersusun sehingga memberikan penarikan kesimpulan. 
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3. Pengambilan kesimpulan dan Verifikasi yaitu usaha untuk mencari atau 

memahami makna. Dari data yang disimpulkan kemudian diverifikasikan 

dengan melihat dan mempertanyakan kembali data atau catatan lapangan 

agar memperoleh pemahaman yang tepat. 


