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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat kualitatif, tipe 

penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, 

strategi dan implementasi model secara kualitatif.
1
 

Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik kerena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai etnographi, 

karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antripologi budaya, 

disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif.
2
 

Menurut Jarry dan Jarry, Penelitian Kualitatif adalah setiap penelitian dimana peneliti 

mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara dan pengamat yang empiris untuk 

mengumpulkan data yang unik tentang permasalahan yang ditelitinya.
3
 

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan 

karena beberapa pertimbangan : 

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 

ganda. 

2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden. 

                                                 
1
 Basrowi dan Suwandi, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, hlm, 20 

2
Sugiono, 200, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, Hal 8. 

3
Suyanto, B.Sutinah, 2005, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta, Kencana 

Prenada Media Group, hal. 228 
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3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
4
 

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil 

penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus 

penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian akan menjadi informan yang akan 

memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian.  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam 

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, maka lokasi penelitian 

ini adalah di Kecamatan Rambah yang merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Rokan 

Hulu termasuk juga di Kantor Dinas Lingkungan Hidup yang beralamatkan di Jalan Riau No. 

59 A Pasir Pengaraian. 

 

3.3 Informan 

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan penelitian adalah teknik 

Purposive Sampling tersebut, menurut Sugiyono, bahwa Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang- orang tersebut yang 

dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.
5
Dalam 

penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 

Kepala Bidang Persampahan dan Kebersihan, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan 

Kebersihan, dan dua orang Koordinator Lapangan serta 12 orang dari 6 (enam) kelompok 

                                                 
4
Lexy J. Maleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif,  Bandung, Remaja Rosdakarya, , hlm. 5. 

5
Sugiyono.2010. Memahami Penelitian Kualitatif…Op Cit hlm. 53-54. 
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penghasil sampah (Rumah Tangga, Perkantoran, Praktek Dokter, Mini Market, Pasar dan 

Pertokoan). 

Walaupun jumlah Informan terbatas hanya 17 orang Informan, namun tidak tertutup 

kemungkinan jumlah informan penelitian ini bertambah sesuai dengan perkembangan selama 

masa penelitian berlangsung, karena informan yang ditetapkan sekarang masih bersifat 

sementara dan terus menggelinding seperti bola salju (Snow Ball) sesuai dengan petunjuk 

yang didapatkan dari para informan yang telah diwawancarai sesuai dengan kebutuhan 

penelitian ini.  

 

 

 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian selalu berhubungan dengan data, karena dari data yang telah diolah akan 

menunjukkan suatu fakta, intinya ada dua bagian data yang sering digunakan didalam suatu 

penelitian yaitu data primer dan data sekunder.
6
 

 

1. Data primer  

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah 

penelitiannya secara khusus, data ini langsung ditemukan oleh peneliti ketika melakukan 

penelitian dimana hasilnya lebih akurat dan terpercaya, data ini diperoleh melalui 

wawancara yang bersumber dari informan penelitian. 

2. Data sekunder  

                                                 
6
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Data sekunder lawan dari data primer yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari informan atau data yang didapat melalui orang lain, peneliti hanya mencatat, 

mengakses atau meminta data tersebut kepada pihak lain dimana dalam penelitian ini 

data sekundernya tersebut bersumber dari dokumen-dokumen, arsip, buku-buku ilmiah, 

majalah, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan 

penelitian ini. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam suatu penelitian tentunya membutuhkan suatu data dari sumber tertentu, 

dimana data tersebut akan digunakan untuk menentukan hasil dari penelitian yang 

dilaksanakan. Untuk memperoleh data yang kongkrit yang sesuai dengan penelitian dan 

nantinya dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

1.  Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai 

fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.
7
 

2.  Wawancara 

 Wawancara adalah Proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 

dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-ketertangan.
8
Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.
9
 

3.  Studi Pustaka/Dokumentasi 

                                                 
7
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 Untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang atau 

akan diteliti informasi itu dapat diperoleh dari buku, surat kabar, majalah, peraturan 

perundang-undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data merupakan teknik yang akan menjelaskan bagaimana 

data/informasi hasil penelitian itu ditelaah dalam sebuah penelitian, dimana data/informasi 

yang diperoleh peneliti dilapangan baik melalui hasil wawancara maupun yang diperoleh 

melalui dokumen akan dianalisis sebelum digunakan, analisis dalam penelitian merupakan 

bagian yang sangat penting hal ini disebabkan karena dengan analisis inilah data yang 

diperoleh akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan 

mencapai tujuan akhir penelitian. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuatitatif 

yaitu analisis terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa 

kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan penjelasan terhadap suatu 

kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan 

gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.
10

Menurut Rulam Ahmadi analisa data dalam 

metode penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan secara logis dan 

sistematis.
11

Tekhnik analisa data digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

dirumuskan dalam proposal penelitian. 

 

 

 

 

 

3.7  Sistematika Penulisan. 

                                                 
10

 Joko Subagyo, 2011, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Rineka Cipta.  Jakarta. Hal . 106. 
11
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 BAB I     PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Indentifikasi masalah, batasan 

masalah, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian. 

BAB II     KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

  Pada Bab ini disajikan Konsep Teori, Ulasan Karya, Kerangka Pemikiran dan 

Konsep Operasional.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada Bab ini menguraikan tentang Tipe penelitian, Lokasi Penelitian, 

informan penelitian, Jenis dan Sumber Data, Tekhnik pengumpulan data, 

Teknik Analisis Data, Sistematikan Penulisan dan Jadwal Penelitian.    

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat tentang hasil penelitian antara lain diskripsi wilayah 

penelitian, gambaran umum objek penelitian, dan Pembahasan.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan 

dan saran-saran penulis.  

 

 

 

3.8 Jadwal Penelitian 
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Jadwal penelitian merupakan perencanaan waktu pelaksanaan penelitian yang dibuat 

berdasarkan tehapan penelitian oleh peneliti dan dibuat dalam bentuk tabel, untuk lebih 

jelasnya tentang jadwal penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini : 

     Tabel 3.1  

Jadwal Penelitian 

N o 
Uraian 

kegiatan 

Bulan dan minggu ke 

Desember 

2017 

Januari 

2018 

Pebruari 

2018 

April dan 

Mei 2018 

Juli 

2018 

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

1 Pengajuan 

Judul 

                    

2 Penyusunan 

Proposal 

                    

3 Konsultasi 

dan 

Bimbingan 

                    

4 Seminar 

Proposal 

                    

5 Penelitian 

Dan 

Bimbingan 

                    

6 Ujian Tesis                     

7 Revisi dan 

Pengesahan  

                    

  


