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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian secara langsung dilapangan.
1
 untuk meneliti dan mengenali data yang 

berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan persampahan/kebersihan dan pertamanan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa 

naskah wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang ditunjukan untuk 

menggambarkan seputar permasalahan yang penulis teliti.
2
 Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian 

hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti 

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.
3
 Lokasi penelitian yaitu 

tempat di mana penelitian dilaksanakan atau di mana seseorang melaksanakan 

penelitian. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk data 

yang di ambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan 

informasi yang valid. Lokasi yang akan dijadikan objek penelitian oleh penulis 

adalah Kota Banjarmasin Tempatnya di Kecamatan Banjarmasin Timur. Adapun 

alasan memilih lokasi penelitian tersebut, karena di Kecamatan Banjarmasin 
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Timur ada terdapat beberapa  TPS terutama di Jl. Pramuka, setiap kali saya lewat 

jam 11 an saya melihat sampah masih ada di TPS, sedangkan di peraturan daerah 

jadwal membuang sampah ke TPS dari jam 20:00 malam sampai jam 06:00 pagi. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas DLH (dinas lingkungan 

hidup), Camat Banjarmasin Timur, Petugas TPS (tempat pembuangan sampah), 

Masyarakat. Sedangkan objek penelitian ini adalah Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di 

Kecamatan Banjaemasin Timur. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi 

Peraturan Daerah tersenut. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Terdapat dua data yang akan di gali dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Data primer, yang berkaitan data yang akan menjawab rumusan masalah 

yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarmasin Timur. 

2) Faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat 

implementasi Peraturan daerah tersebut. 

b. Data Sekundar, yang berisikan sejumlah data yang berkaitan dengan 

informan dan responden sebagai berikut: 
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1) Identitas informan dan responden yang terdiri dari nama, umur, 

pendidikan terakhir, alamat dan pekerjaan. 

2) Gambaran umum lokasi penelitian 

 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data  adalah subyek darimana data itu di 

peroleh. Dan sumber data dalam penelitian ini adalah: 

Informan, yaitu orang yang membari informasi, orang yang memberi 

keterangan, orang yang menjadi sumber data dalam penelitian .
4
 Kepala 

Dinas Lingkungan hidup, Camat Banjarmasin Timur, Petugas TPS dan 

Masyarakat. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi: 

1. Observasi, yakni melihat dan mengamati secara langsung keadaan di 

lapangan untuk mengetahui implementasi Peraturan daerah ini sudah 

diterapkan atau belum diterapkan.
5
 

2. Wawancara, yakni percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi 
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pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan pelaksanaan Peraturan daerah tersebut.
6
 

3. Dokumenter, yakni bersifat dokumentasi, pengumpulan, pengolahan dan 

penyimpanan informasi disbanding pengetahuan.
7
 

 

E. Teknik Pengelohan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian diolah dengan teknik 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu membetulkan dan mempersiapkan naskah yang 

hendak diterbitkan. Tanpa mengurangi dan melebihi dari data yang 

sudah terkumpul.
8
 

b. Klasifikasi, yaitu penyusunan bersistem dalam kelompok menurut 

kaidah yang ditetapkan.
9
 

c. Deskripsi, yaitu pemaparan dengan kata-kata secara jelas dan 

terperinci; penguraian dengan kata-kata secara mendetil.
10

 

2. Analisis Data 

Data tentang Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 

Tahun 2011 Tentang Persambahan/kebersihan dan Pertamanan di 
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Banjarmasin serta faktor pendukung dan penghambat Implementasi Perda 

Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Persampahan/kebersihan dan Pertamanan di Banjarmasin di dapat dalam 

observasi, wawancara dan dokumen kemudian di analis berdasarkan Perda 

Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Persampahan/kebersihan dan Pertamanan, kesesuiannya dengan Perda di 

diskripsikan sehingga menjadi hasil penelitian yang dituangkan dalam 

kesimpulan. 

 

F. Tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini yang di tempuh, sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan (Bulan Febuari sampai Maret 2018) 

Pada tahapan ini, penulis menetapkan malasalah penellitian yang 

selanjutnya dikonsoltasikan kepada dosen pembimbing. Kemudian 

masalah tersebut dijadikan sebuah proposal penelitian untuk diajukan 

kepada tim seleksi proposal penelitian Fakultas Syariah untuk mendapat 

persetujuan dan kemudian diadakan seminar. 

2. Tahapan Pengumpulan Data (bulan September 2018 sampai bulan Januari 

2019) 

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data denga mulai 

mengurus surat risetnya. Kemudian dilakukan penelitian lapangan dengan 

wawancara lengdung kepada informan dan responden. Selain itu, penulis 

juga mengumpulkan data semaksimal mungkindari informasi yang 
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berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Utuk tahap ini, penulis 

mempunyai waktu  1 bulan untuk melakukan riset yang diberikan oleh 

pihak Fakultas Syariah. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data ( minggu ke 1 bulan Januari 2019) 

Pada tahapan ini, data-data yang terkumpul diolah melalui proses analisis 

objektif yang diuraikan sesuai dengan konsep dasar penelitian yang telah 

dirancang. 

4. Tahapan Penyusunan (bulan Januari 2019) 

Setelah melalui beberapa tahapan diatas, maka penulis memasuki tahapan 

penyusunan sesuai sistematika penulisan di bawah bimbingan dan arahan 

oleh dosen pembimbing untuk dijadikan sebuah karya ilmiah sampai pada 

penyelesaian penyusunan laporan untuk selanjutnya dimunaqasyahkan.   




