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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan oleh penulis pada Bulan Juni Tahun

2017. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pengelola Air Bersih (PAB) di

Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Di pilihnya  kawasan

Pengelola Air Bersih (PAB) di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan

Hulu untuk di jadikan tempat penelitian karena masalah yang diteliti ada

ditempat tersebut.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif,

penelitian Kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata atau gambaran

yang diperoleh dari wawancara atau dari dokumen-dokumen lainnya.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu sebagai berikut :

a. Data primer

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

diperoleh secara langsung. Data yang penulis kumpulkan langsung dari

responden, dalam penelitian ini penulis mengambil data dalam bentuk

pendapat responden dengan cara wawancara dan menyebarkan angket,

serta pengamatan langsung tentang PelayananDistribusi Air Bersih oleh

Pengelola Air Bersih (PAB) di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan

Hulu.

37



38

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian yang

diperoleh untuk melengkapi data primer dari kantor atau instansi yang

terkait dengan penelitian ini yaitu Pengelola Air Bersih (PAB) Kecamatan

Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Beberapa data juga bersumber dari

catatan seperti dokumen , buku-buku literature serta peraturan perundang-

undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara keseluruhan dalam menunjang

penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut :

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung dilapangan

untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti

dari berbagai pihak masayarakat serta instansi yang terkait dan untuk

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

dan informasi yang berhubungan dengan pokok bahasa yang

dikemukakan.

b. Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

pelanggan (responden) PAB untuk dijawab. Dalam penelitian ini penulis

menyebarkan angket kepada pelanggan (responden) mengenai Tentang

Pelayanan Distribusi Air Oleh Pengelola Air Bersih (PAB).
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3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dan kuantitas secara karakteristik tertentu

yang sudah di tentukan untuk dipelajari. Populasi yang penulis ambil adalah

seluruh  jumlah pelanggan Pengelola Air Bersih (PAB) Kecamatan Ujung

Batu Kabupataen Rokan Hulu Tahun 2016 yang berjumlah 930orang. Karena

jumlah populasi yang cukup besar, cakupan wilayah yang cukup luas atau

keterbatasan biaya, maka dari itu penulis mengguna kan sampel. Sampel

adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk menyimpulkan atau

menggambarkan populasi. Sampel diambil menggunakan teknik simple

random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan

strata yang ada dalam populasi dan sampelnya.

Dalam menentukan sampel  untuk dijadikan responden penelitian ,

maka penulis menggunakan rumus untuk menghitung jumlah sampel dengan

menggunakan Rumus Slovin (Wiratna Sujar Weni, 2014 : 16) yaitu sebagai

berikut :

n = N / ( 1+N . (e) 2 )

Keterangan Rumus : n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Error ( 10%)

Dengan demikian, adapun jumlah sampel yang diambil sebagai

responden adalah sebagai berikut :

n = N / ( 1+N . (e) 2 )
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= 930 / ( 1 + 930 .( 10% ) 2 )

= 930 / ( 1 + 930 . ( 0,1 ) 2 )

= 930 / ( 1 + 930 . ( 0,01 ) )

= 930 / ( 1 + 9,3 )

= 930 / ( 1 + 9 )

= 930 / 10

n = 93

Jadi, jumlah sampel yang diambil dari populasi pelanggan PAB di

Kecamatan Ujung Batu adalah berjumlah 93 orang.

3.5 Metode Analisis Data

Suharsimi Arikunto (2010 :278) analisis data merupakan bagian yang

sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat

diberi arti dan makna yang berguna dan memecahkan masalah penting.

Setelah data terkumpul dikualitatifkan menurut jenis, kemudian

penelitian ini digunakan analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data,

tabel dikelompokkan lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang

relevan dengan masalah yang kemudian diambil suatu kesimpulan, sehingga

dapat diketahui gambaran tentang bagaimana PelayananDistribusi Air Bersih

oleh Pengelola Air Bersih (PAB) di  Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan

Hulu.

Kemudian untuk mendapatkan keseluruhan kesimpulan yang telah

diajukan kepada responden dengan menggunakan Tehnik Deskriptif Kualitatif

dengan Persentase Rata-Rata (Suharsimi, 2006 : 79) untuk mencari Rata-Rata

dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :
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P =  F   X 100%
N

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Total jumlah

Jawaban dari setiap instrument yang menggunakan skala likert

mempunyai gradasi dari  sangat positif sampai sangat negatife, yang berupa

kata-kata. Dalam penentuan kriteria penilaian dilakukan pengelompokan

menjadi 5 kriteria yaitu sebagai berikut :

a. Sangat Baik : 80 - 90 %

b. Baik : 60 - 70 %

c. Cukup Baik : 40 - 59 %

d. Kurang Baik : 30 - 39 %

e. Tidak Baik : kurang dari 30


