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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Desa 

Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Dalam 

penelitian ini penulis akan berusaha menggambarkan keadaan lokasi disertai 

analisis penelitian tentang pelaksanaan program penyediaan air minum dan 

sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Kampung Panjang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 

 

1.2 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk pengolahan 

data yang diperoleh di lapangan dilakukan melalui wawancara dan 

pengamatan di lapangan. Semua informasi yang dikumpulkan dipelajari 

sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Penelitian kualitatif adalah 

riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan 

pendekatan induktif. 

2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan 

secara langsung dari hasil pengamatan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dihadapi, yaitu tanggapan responden terhadap 
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pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat (PAMSIMAS) dalam bidang pengembangan dan 

pemberdayaan sumber daya air yang sesuai dengan kesehatan 

lingkungan masyarakat desa. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi 

data primer yang didapat, seperti laporan-laporan, dokumen-dokumen, 

peraturan-peraturan, catatan yang melengkapi data sekunder antara 

lain: 

1. Struktur organisasi pada kantor desa kampung panjang kecamatan 

kampar utara kabupaten kampar. 

2. Struktur pengurus PAMSIMAS di desa kampung panjang. 

 

1.3  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau individu yang akan memberikan 

keterangan dan penjelasan serta menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh 

penulis guna memberikan informasi seputar permasalahan yang dijawab 

diwawancara kepada penulis. Dalam penelitian ini menggunakan Informan 

penelitian yaitu subjek yang memberi data berupa informasi kepada peneliti. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik key informan yang peneliti 

anggap mengetahui tentang masalah penelitian. Adapun yang menjadi informan 

dari penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat. Sedangkan yang 

menjadi key informannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Key Informan Penelitian 

No Key Informan Jumlah 

1. Kepala Desa Kampung Panjang 1 orang 

2. LPM (Lembaga Permusyarawatan Desa) 1 orang 

3. Fasilitator PAMSIMAS 2 orang 

4. Masyarakat 10 orang 

 Jumlah Keseluruhan 14 orang 

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2017  

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah usaha untuk memperoleh dan mengumpulkan data 

yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan 

dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada 

hubungannya dengan penelitian. Tujuan observasi adalah untuk mengecek 

dan memastikan sendiri sampai dimana kebenaran data dan informasi 

yang telah di kumpulkan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab langsung kepada seluruh pegawai 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini, teknik ini digunakan sebagai 

pelengkap dari teknik sebelumnya yang berkemungkinan data yang 

diperlukan tidak didapatkan dalam metode angket.  

Teknik ini dilakukan dengan berhadapan langsung dengan 

responden dengan harapan responden menjawab semua pertanyaan yang 

kita ajukan mengenai masalah yang diteliti. Hal ini sesuai dengan yang di 

kemukakan Ridwan (2012 : 4) wawancara adalah pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan yang 
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berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh informasi langsung 

dari sumbernya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan atau 

peraturan atau pasal-pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna 

melengkapi data yang diperlukan serta cara pengumpulan datadan telaah 

pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan 

relevan dengan masalah. 

 

1.5 Analisis Data 

Setelah seluruh data yang dibutuhkan diperoleh dan dikumpulkan, maka 

data tersebut kemudian diklasifikasikan menurut indikator-indikator dan jenisnya 

masing-masing disusun dalam bentuk uraian dan tabel indikator. Dalam penelitian 

ini data analisis secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara umum 

mengenai variabel yang diteliti, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan 

data hasil penelitian. 

 


