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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan 

kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang 

terjadi. Sugiyono (2011:11) memaparkan penelitian deskriptif adalah suatu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data yang berguna untuk menyusun skripsi ini 

penulis melakukan peneliian di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Jl. Melur 

No. 103, pekanbaru, Adapun waktu penelitianyang di laksanakan yaitu pada 

bulan April tahun 2018 hingga slesai. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini, adalah : 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung melalui kegiatan yang dilakukan 

penelitian (lapangan) melalui proses penyebaran koesioner (membuat daftar 
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pertanyaan), dokumen yang observasi yang terkait mengenai Pelaksanaan 

Tugas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mengawasi depot air minum 

isi ulang. 

2.  Data Skunder 

Yaitu data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainya yang 

dapat menunjang objek yang diteliti yaitu berupa: 

1. Gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

2. Dokumen pribadi Dinas Kesehatan, referensi-referensi Atau peraturan, 

literature laporan, tulisan, tabel statistic, buku pedoman, dan lain-lain 

yang memiliki relivansi dengan focus permasalahan penelitan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data 

yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu dialog secara langsung untuk memperoleh informasi 

dari responden terpilih dalam menghimpun informasi yang relevan dengan 

penelitian yang akan diadakan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. 
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2. Observasi 

Observasi adalah metode dipergunakan sebagai salahs satu piranti 

dalam pengumpulan data berdasarkan penamatan secara langsung. 

Pengumpula data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi 

langsung (direct observation) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri 

sebagai pengamat (recogzed outsider) sehingga interaksi peneliti dengan 

subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti 

mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk 

memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui pencatatan-pencatatan 

dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian demi 

kesempurnaan dalam melakukan analisa. Bukti nyata yang digunakan 

adalah laporan, struktur organisasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

pelaksanaantugas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mengawasi depot 

air mium isi ulang. 

 

3.5 Teknik Penentu Informan 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permaslahan, memiliki data, dan 

bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak 

sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi 

informan kunci (key informan).  
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Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa 

tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan komplesitas dari 

keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan 

dengan teknik snowball sampling, yakni proses penentuan informan berdasarkan 

informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali 

informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan 

dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai. 

 

3.6 Informan Penelitian 

Suyatno (2005:171) mengemukakan penelitian kualitatif tidak 

dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek 

penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang 

diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi dua macam 

yaitu: 

1. Informan kunci (Key informant), yaitu mereka yang mengetahui dan 

memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yaitu Kepala 

Dinas Kesehatan. 

2. Informan, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi 

sosial yang diteliti yaitu: 

Tabel  3.1 Daftar Informan 

No. Informan  Keterangan Jumlah 

1 Dinas Kesehatan Kepada dinas 4 Orang 

2 Pemilik depot air minum Pengusaha depot air minum 25 Orang 

3 Masyarakat sekitar  Konsumen air minum 15 Orang 
 Sumber: Data Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai dan Data Olahan Peneliti 2017 
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3.7 Analisi Data 

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang 

diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan 

bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori 

atau struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam 

cara (observasi, wawancara, intissari dokumentasi) dan biasanya diproses 

terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, 

penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan 

kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas dan tidak 

menggunakan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat bantu 

analisis. 

Untuk mengatahui mutu kualitas air minum depot isi ulang dalam 

pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Kecamatan 

Marpoyan Damai, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman yaitu analisis interaktif yang membagi langkah-langkah dalam 

kegiatannya yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat 

ditarik kesimpulannya. 
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b. Penyajian data adalah kegiatan dengan mengumpulkan informasi 

dilapangan yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. 

c. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dalam menganalisis hasil 

yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. 


