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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan 

mengambil lokasi di UPT-SPAMKecamatan Kuala Kampar. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder 

sebagai berikut :  

a. Data Primer  

Menurut Prasetya Irawan (2004 : 86), data primer adalah data yang 

diperoleh secra langsung. Data yang peneliti kunpulkan langsung dari responden, 

dalam penelitian ini openulis mengambil data dalam bentuk pendapat responden 

dengan cara wawancara dan menyebarkan angket dan dalam pengamatan 

langsung tentang manajemen pengelolaan air bersih oleh UPT – SPAM 

Kecamatan Kuala Kampar. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian yang diperoleh dari 

kantor atau instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu  UPT – SPAM 

Kecamatan Kuala Kampar. Beberapa data juga bersumber dari hasil penelitian 

sebelumnya dan buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang 

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.  
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut :  

a. Observasi 

Yaitu menggunakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder dari instansi-instansi yang terkait dan untuk 

mendapatkan teori-teori dan pendapat para ahli melalui catatan, literatur, dan 

informasi yang berhubungan dengan pokok bahasa yang dikemukakan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan proses komunikasi cara langsung dengan melakukan tanya jawab 

kepada key informan seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini 

adapun yang di wawancara adalah pelanggan UPT – SPAM Kuala Kampar. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik  tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2008). Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian, yaitu: meneliti semua elemen dalam wilayah 

penelitian.  

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yangh 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 
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populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu. Kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi (Sugiono, 2008). 

Teknik pengambilan sampel atau subjek penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling sehingga terdapat informan kunci dan 

informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 1 orang Bagian 

Transmisi Distribusi dan 1 orang Bagian Produksi yang mengetahui secara pasti 

terselenggaranya kegiatan manajemen penyediaan air bersih di UPT-SPAM Kuala 

Kampar. Informan pendukung pada penelitian ini adalah 1 orang Bagian Peralatan 

dan 1 orang dari Sub Bagian Produksi dan Pengolahan. 

 

3.5 Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan analisis kualitatif. Menurut Sugiono (2013), penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui  nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel maupun lebih dengan tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara 

variabel satu dengan yang lainnya. Jadi peneliti ini memusatkan perhatian pada 

masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada saat penelitian dilakukan 

atau masalah yang bersifat actual, kemudian menjabarkan fakta-fakta tentang 

masalah yang diselidiki diiringi dengan interprestasi rasional yang akurat 

kemudian diambil kesimpulan dan saran. 

Setelah data-data dan segala bahan yang dibutuhkan terkumpul, penulis 

memisahkan dan mengelompokkan menurut jenis dan disajikan dalam bentuk 

tabel yang telah disesuaikan dengan daftar pertanyaan yang ada hubungannya 

dengan penelitian sehingga dapat diteliti teori-teori yang diperoleh dari studi 
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kepustakaan.Dan kemudian data dituangkan kedalam tabel-tabel dengan anngka 

dan presentase untuk selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analisa (Arikunto, 

2010). 

Adapun presentase dengan menggunakan rumus adalah sebagai berikut: 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan tentang analisis kualitas 

pelayanan jasa air bersih pada UPT-SPAMKecamatan Kuala Kampar Kabupaten 

Palalawan dari keseluruhan indicator yang di ajukan kepada responden dengan 

menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Arikunto 

(2010), sebagai berikut : 

Tinggi / maksimal  : 76-100% 

Cukup / kurang  : 56-75% 

Tidak maksimal/rendah : 40-45% 

Sangat tiodak maksimal / sangat rendah  : 0-39% 

 

3.6 Teknik Skala Pengukuran 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan jas aair bersih pada UPT-SPAM 

Kecamatan Kuala Kampar maka penulis melakukan teknik pengukuran dengan 

menggunakan skala likert.Skala  likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat,dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan menggunakan skala likert , maka fariabel yanbg akan diukur dijabarkan 

menjadi indicator variabel. Kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan (Sugiono, 2008).  
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Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradarasi dari sangat positif sampai sangat negative yang dapat berupoa kata-kata. 

Adapun yang akan menjadi alternative jawaban peneliti. 

  


