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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan  deskriptipkualitatif, yakni penelitian 

dilakukan secara survey. Penelitian survey menurut singarimbun adalah 

penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk 

mewakili seluruh populasi.Dengan demikian penelitian survey secara 

kompleks adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi 

dengan menggunakan kuisioner alat pengukuran data yang pokok 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Kampar. Waktu penelitian di mulai pada Juni 2017 

sampai oktober 2017 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

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) 

Penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan populasi 28 

(dua puluh delapan) yakni kepala bidang Trantip satuan polisi pamong 

praja 1, kepala seksi pembinaan dan pengawasan 1, pegawai Satuan polisi 

pamong praja 10, pemilik tambang 1, dan pekerja tambang 15 orang. 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi terebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, waktu dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi. (sugiyono,2013:91). 

Dalam menentukan informan penelitian ini peneliti menggunakan 

purposive samplimg yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Dimana informasi atau data yang dikumpulkan dengan memilih 

informan yang dianggap memahami dan dapat dipercaya untuk menjadi 

sumber data. Dalam penelitian ini yakni mengambil dari populasi 3 (tiga) 

yakni kepala bidang trantip, kepala seksi  pembinaan dan pengawasan 

satuan polisi pamong praja, pemilik tambang. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data 

dan pengolahan data, maka digunakan beberapa metode dan alat pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan lansung terhadap objek penelitian. Oleh karena itu, penulis 

lansung mengamati fenomena yang terjadi pada pertambangan galian c 

yang ada di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang  Kabupaten 

Kampar. 
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2. Wawancara 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

proses komunikasi secara lansung dengan melakukan tanya jawab kepada 

responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

    Tabel 3.1 

   Daftar Informan Peneliti 
 

No Nama  Keterangan  

1 Ahmad Zaki M.M Kepala bidang Trantip (Bidang 

Ketertiban Umum, Ketentraman dan 

Perlindungan Masyarakat) 

2 M.Yuzar S.ip Kepala seksi pembinaan dan 

pengawasan  

3 Abu Bakar Pelaksana (Pertambangan) 

 
 

3. Kuesioner 

Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan 

daftar pernyataan yang dikirim kepada responden baik secara lansung 

maupun tidak lansung. Pengumpulan data ini penulis lakukan pada 28 (dua 

puluh delapan) orang pekerja di pertambangan Desa Muar Uwai  

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 

4. Dokumentasi  

Yaitu pengumpulan data skunder, berupa surat-surat keputusan, 

arsip, dokumen serta foto-foto keadaan dan kegiatan lokasi penelitian yang 

diambil pada saat dilapangan. 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer, sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

observasi dan wawancara penulis dengan pihak Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja, pemilik tambang dan pekerja tambangKabupaten Kampar. 

2. Data Skunder, sebagai data skunder dalam penelitian ini adalah dokumen-

dokumen yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kampar. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Metode penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut sugiyono (2013:11) 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu Variabel atau lebih untuk membuat perbandingan 

atau menghubungkan antara Variabel satu dengan Variabel lain. Jadi 

penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-

fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat 

aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki 

diiringi dengan interprestasi rasional yang akurat kemudian diambil 

kesimpulan dan saran. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah digunakan dikemukakan 

diatas maka data informasi yang diperoleh atau dikelo mpokkan dan 

dipisahkan sesuai dengan jenisnnya dan diberi nilai presentase, disajikan 

dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumu presentsenya menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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P  
 

 
       

 Ket:  

  P = Persentase 

  F = Frekuensi 

  N = populasi  

Kemudian untuk mencapai kesimpulan proses pengawasan dampak 

negatif pertambangan oleh Satuan Polisi Pamong Prja Kabupaten Kampar, 

keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan 

menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan melihat rata-rata (mean) 

berdasarkan uji deskriptif.  

1. Teknik skala pengukuran 

 Untuk keperluan analisis, penulis mengumpulkan dan mengolah 

data yang diperoleh dari kuesioner dengan cara memberikan bobot 

penilaian setiap jawaban pertanyaan berdasarkan skala Liker menurut ( 

siregar, 2013:25), skala Liker adalah data yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek 

fenomena tertentu. Adapun bobot penilitian terhadap jawaban kuesioner 

adalah sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju (SS)   bobot=5 

b. Setuju (S)     bobot=4 

c. Cukup Setuju (CS)    bobot=3 

d. Tidak Setuju (TS)    bobot=2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS)  bobot=1 


