
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Dinas Tata Kota Pertamanan Dan

Kebersihan Kabupaten Pelalawan Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Pangkalan

Kerinci.Sedangkan waktu penelitian di mulai dari Oktober 2013 sampai dengan

Mei 2014.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu varisabel atau

lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu

dengan variabel lainnya. (Sugiyono,3003:11)

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa fakta yang ada untuk

memperoleh data-data yang dapat di uji kebenarannya. Relevan dan lengkap

Adapun jenis dan sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang

melakukan penelitian penelitian atau yang bersangkutan yang

memerlukan dalam penelitian ini data primer adalah data yang di

peroleh langsung dari tanggapan responden yang berhubungan dengan

masalah yang di teliti.(Iqbal Hasan. 1999:33).



b. Data Skunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang terdapat

literatur lampiran data-data yang dipublikasikan.Yaitu data yang di

peroleh dari kegiatan menelaah buku-buku maupun informasi-

informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di teliti

yang di ambil dari lembaga atau instansi terkait.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di perlukan sebagai landasan dalam

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Di mana penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi

penelitian yang berkaitan dalam Meningkatkan Kebersihan Di

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Wawancara

Di mana penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan para

responden yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Kuisioner atau Angket

Di mana psenulis memberikan pertanyaan beserta pilihan



3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi menurut sugiyono (2005:90) adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang

di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian di atas maka junlah populasi dari penelitian ini

adalah pegawai yang berada di lingkungan Dinas Tata Kota Pertamanan Dan

Kebersihan Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 40 orang.

1.4.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karateristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Apabila populasi besar dari peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, finansial,

waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat menggunkan sampel itu.

Kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel harus

benar-benar representif (mewakili). Melihat jumlah polpulasi yang kurang dari

100 orang hanya berjumlah 40 orangmaka semua anggota populasi di jadikan

sampel menurut Sugiyono,(2005:91, 96) jumlah populasi sama dengan jumlah

sampel di sebut sampling jenuh dengan kata lain adalah sensus.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih

jelasnya tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini maka di lihat dalam

tabel 3.1 di bawah ini:



Tabel 3.1 : Perincian Populasi dan Sampel

Sub Populasi Populasi Sampel

Kepala Bidang 1 1
Kepala Seksi 2 2
Staf Seksi Kebersihan Lingkungan 20 23
Staf Seksi Pengelolaan Sampah 17 17

Jumlah 40 40

Sumber Data: Dinas Tata Kota Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten
Pelalawan

Dari tabel di atas dapat di lihat populasi dan sampel penelitian berjumlah

40 orang.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sensus yaitu

mengambil semua populasi menjadi sampel karena jumlah pegawai hanya 40

orang, maka penulis menjadikan keseluruhan pegawai menjadi sumber data dan

mempergunakan skala likert. Melihat jumlah populasi yang hanya berjumlah 40

orang maka penulis juga menggunakan key informent yaitu masyarakat

kecamatan pangkalan kerinci untuk memperkuat informasi yang di berikan.

3.5.1 Metode Analisis

Untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Tata Kota Pertamanan Dan

Kebersihan Dalam Meningkatkan Kebersihan Di Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kabupaten Pelalawan, penulis menggunakan metode analisa deskriftif yaitu suatu

analisa yang berusaha memberikan gambaran yang terperinci mengenai Peranan

Dinas Tata Kota Pertamanan Dan Kebersihan Dalam Meningkatkan Kebersihan

Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan kenyataan di

lapangan dan hasil yang akan di sajikan dalam bentuk tabel yang di lengkapi

dengan menguraikan dan mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan



yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan

interprestasi terhadap hasil yang relavan dan di ambil kesimpulan serta saran.

Selanjutnya data yang telah terkumpul di olah dengan memakai teknik

skala likert Sugiyono (2005:97).Skala likert untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala

likert, variabel yang akan di ukur di jabarkan menjadi indicator variabel.

Kemudian indikator tersebut di jadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-

item instrument yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap

item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dan positif

sampai dengan sangat negatif.

Berdasarkan metode penelitian yang telah di kemukakan di atas maka data

informasi yang di peroleh akan dikelompokan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya di beri nilai persentase, di sajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan

rumus persentase nya menggunakan rumus sebagai berikut:

P = × 100%
P = persentase jawaban

F = Frekuensi Jawaban Responden

N = Jumlah Total

Angka persentase tersebut di interpresentasekan indikator dengan

klasifikasi persentase tersebut dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai

dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut:

Tinggi : 76-100%

Cukup/sesuai : 56-75%



Tidak sesuai/Rendah : 40-45%

Sangat Tidak Sesuai : 0-39%

Denganmenggunkan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil penelitan

akan dapat di ambil kesimpulan dengan baik yaitu tantang Peranan Dinas Tata

Kota Pertamanan dan Kebersihan Dalam Meningkatkan Kebersihan Di

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Sesuai dengan penetapan sampel, maka penulis menyebarkan kuesioner kepada 40

responden.Penyebaran kuesioner di lakukan di lakukan terhadap pegawai Dinas

Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pelalawan.


