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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Pemilihan 

lokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Jl. Sultan Syarif Kasim, Siak, dan 

waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu pada bulan Oktober tahun 2017 sampai 

dengan Maret tahun 2018. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2016:11) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitan yang menggambarkan suatu 

keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi, penelitian ini berusaha 

menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data kualitatif. Data 

kualitatif menurut Sugiono (2016:14) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, 

skema dan gambar.  

Adapun sumber data menurut Sugiyono (2016:156) yang peneliti perlukan 

adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang 

merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh dari 



41 
 

hasil observasi, wawancara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini data 

diperoleh Kepala Seksi dan Pegawai Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Siak. 

3.3.2 Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2016:156) data sekunder adalah data yang diperoleh 

melalui perantara instansi-intansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian 

ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data 

yang biasanya melalui perantara lewat orang lain atau lewat dokumen seperti 

buku, artikel, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi serta literatur lainnya 

yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.  

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Arikunto (2013:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju 

untuk diteliti oleh peneliti. Jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi 

yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh 

informasi yang dibutukan secara jelas dan mendalam.  

Penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai key 

informan dilakukan dengan cara purposive sampling (Sugiyono,2016:96) yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, adapun key informan 

dalam penelitian ini adalah yang benar-benar mengetahui informasi tentang 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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Kemudian Insidental Sampling (Sugiyono,2016:96) yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Dalam hal ini 

dikarenakan pengusaha dan karyawan depot air minum isi ulang, serta masyarakat 

sebagai informan sangat banyak maka peneliti menggunakan teknik Insidental 

sampling dan menentukan informan berdasarkan kebetulan dan sesuai dengan 

kriteria dalam penelitian ini dalam upaya untuk memperdalam dan mengetahui 

informasi mengenai masalah dalam peneltian ini. 

Adapun yang menjadi key informan dan informan yang akan memberikan 

keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini 

adalah: 

Tabel 3.1 

Daftar Key Informan dan Informan Penelitian 

 

No Jabatan Keterangan Jumlah 

1. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Key Informan 1 

2. Pegawai Kesehatan Lingkungan Key Informan 1 

3. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang Informan 7 

4. Karyawan Informan 5 

5. Masyarakat Informan 5 

Sumber: Data Olahan Tahun 2018 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Menurut Irawan (2004:63) observasi adalah penelitian yang 

pengambilan datanya bertumpu pada pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian. 
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b. Wawancara 

Basrowi (2008:127) Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai 

pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai 

pemberi jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak 

terstruktur. Menurut Sugiyono (2016:160) wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

c. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2013:274), dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Menurut Sugiyono (2009:244) analisa data adalah proses mencari dan 

menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan 

bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data 

atau penyederhanaan, paparan sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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Reduksi data menurut Moleong (1994:175) adalah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi 

data mentah yang muncul dari catatan tetulis di lapangan. 

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam 

bentuk sistematis sehingga jadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami 

maknanya. 

Sedangkan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan 

peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik saat pengumpulan 

data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan 

kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari 

kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian 

dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip atau defenisi yang bersifat 

umum. Dengan kata lain penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses 

penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan kemudian mengembangkan 

suatu teori dari data tersebut. 

 

 

 


