
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian  

Adapun tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yamg memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sudah ada 

informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam permasalahan penelitian, namun 

dirasa belum memadai. 

Penggunaan tipe penelitian ini untuk mengukur secara cermat dengan menggunakan 

analisis kualitatif yaitu menjawab dan memecahkan masalah – masalah dengan melakukan 

pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang di teliti agar diperoleh 

gambaran yang jelas. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan didaerah Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Hal ini 

disebabkan karena penulis melihat belum terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 

No.2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah  (studi Kecamatan Mandau). Melihat faktanya 

masih banyak sampah yang berserakan dibeberapa jalan di Daerah duri seperti dijalan Sudirman, 

Hangtuah, dan dijalan Rangau. 

C. Memilih Dan Memanfaatkan Informan 

Key informan adalah narasumber subjek atau orang yang paling mengetahui mengenai objek 

yang sedang di teliti. Dalam penelitian ini pihak yang di anggap relevan dalam memberikan 

informasi key informan yaitu :  

1. Kepala Upt Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau.  



2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Di Upt Pengelolaan Sampah 

Sedangkan informan adalah narasumber atau orang yang yang memiliki informasi banyak 

terkait dengan objek yang sedang diteliti yaitu : 

1. Staff Upt Pengelolaan Sampah 3 orang 

2. Supir Pengangkut Mobil Sampah 5 Orang 

3. Petugas Kebersihan 5 orang 

4. Masyarakat Kecamatan Mandau 25 orang 

D. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah teknik sensus untuk Kepala Upt, 

dan staff, Dimana di keseluruhan jumlah populasi dijadikan sebagai sampel. Sedangkan untuk 

petugas kebersihan dan supir pengangkut sampah penulis menggunakan teknik ramdom yaitu 

mengambil sebagian dari keseluruhan populasi.  Sementara untuk masyarakat dengan 

menggunakan purposive sampling yaitu suatu penarikan sampel berdasarkan pertimbangan 

tertentu, dimana di Kecamatan mandau ini peneliti hanya menetapkan sampel sebanyak 25 

orang. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer  

Adalah data yang di peroleh langsung dari sumber asli melalui pertanyaan – pertanyaan 

atau wawancara langsung  ( face to face yang di tujukan kepada key-informan dan 

pemantauan terhadap keadaan dilokasi penelitian. 

 



2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian atau lokasi penelitian, yaitu Kecamatan 

Mandau dalam bentuk data yang sudah tersedia dan ada kaitannya dengan permasalahan 

yang sedang diteliti seperti dokumen, daftar kepegawaian, struktur organisasi, dan lain 

sebagainya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diperlukan teknik 

pengumpulan data yaitu : 

1. Observasi ( Pengamatan ), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara terjun 

langsung ke lokasi penelitian. 

Menurut Sutrisno Hadi (2013:145) Observasi adalah suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara 

yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan. 

2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan – 

pertanyaan secara langsung kepada para responden. Wawancara menurut Esterberg 

dalam Sugiyono (2003:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. 

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan 

menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto,gambar, dll yang berkaitan 

dengan penelitian. Foto – foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang 

menunjukan keadaan sebenarnya. 



G. Teknik Analisis Data 

Untuk menerangkan hasil penelitian perlu adanya teknik analisis data yang bertujuan 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka penelitian yang akan peneliti lakukan 

nantinya akan menggunakan pendekatan kualitatif. Rancangan analisis dalam pengolahan data 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interactive dari miles dan huberman yaitu 

analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 

Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkalis No. 2 Tahun 2015  Tentang Pengelolaan Sampah(studi kasus di 

Kecamatan Mandau) 

 

  No 

 

Jenis 

Kegiatan 

Tahun 2018, Bulan dan Minggu   

Juli Agustus September  Oktober Novem

ber 

Desemb

er 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Penyusuna 

UP 

                      

2 Seminar UP                       

3 Revisi UP                       

4 Revisi 

Kuisioner 

                      

5 Penelitian 

lapangan 

                      

6 Bimbingan 

Skripsi 

                      

7 Perbaikan 

Bab ke Bab 

                      

8 Acc Skripsi                       

9 Ujian 

Skripsi 

                      

10 Perbaikan                       

11 Penggandaa

n Skripsi 

                      

 



I. Rancangan sistematik Penilitian  

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 

BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang 

lainnya yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian 

berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan 

kegunaan penelitian. 

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN 

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan 

pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka 

pikiran, hipotesis, konsep operasional, konsep variabel penelitian dan 

teknik pengukuran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian 

serta sistematika penulisan skripsi. 

 

 

BAB 1V : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 



Pada BAB ini memuat tentang gambaran umum tentang  Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis  

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang 

dilakukan oleh penulis yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkalis No. 2 Tahun 2015  Tentang Pengelolaan Sampah (studi di 

Kecamatan Mandau). 

BAB VI : PENUTUP 

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya 

kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran. 

 


