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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian dengan mengambil lokasi pada proyek 

penyediaan air minum dan sinitsi berbasis masyarakat di Desa Sungai tonang, 

kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar, yang Penelitian ini  mulai bulan 

Agustus 2017 hingga bulan Desember 2017. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenispenelitian ini adalah ekplanatori (bersifat menjelaskan) dan 

survey deskriptif, dimana setelah data terkumpul kemudian akan di 

klarifikasikan sesuai dengan indikator yang digunakan yakni data yang 

berwujud berupa kata-kata dan gambar. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh 

Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (1996:3) Metode Kualitatif 

adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa 

kata yang tertulis ataupun secara lisan dari narasumber hingga menjadi sebuah 

kesimpulan hasil penelitian. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Data Primer 

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

yangdiambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya. Sumber ini 

dapatberupa benda-benda, situs atau manusia. 
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b. Data sekunder. 

Prasetya Irawan (2004:87), data sekunder adalah data yang 

diambilsecara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya 

diambildari dokumen-dokumen (Koran, karya tulis orang lain, Jurnal, 

majalah).Atau seseorang mendapat informasi dari orang lain. Orang lain 

inilah yangmendapatkan data primer, bila orang ini bercerita kepada kita 

maka kita mendapatkan data sekunder. 

 

3.4  Informan 

Populasi merupakan keseluruhan anggota atau objek-objek yang 

menjadi fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2008 : 90) Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat diatas maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus PAMSIMAS, ( Marzuki Daud, 

Yufrizal, Masriadi, M.Rafi, Fitriana). Panasehat (Kepala Desa), Satlak 

Pamsimas (Musliadi) ,UP. Keuangan (Rabbiatu Adabiyah) Sekretaris (Rita) 

UK Teknis (ABD Manaf) UK Kesehatan (Yetmanizar) Unit pengaduan 

Masyarakat ( Nazaruddin)  

Tabel III.1 :  Informan 

No Populasi Sampel 

1 Kepala Desa Sungai Tonang 1 Orang 

2 PengurusPamsimas 5 Orang 

3 Satlak Pamsimas 1 Orang 

4 UP. Bendahara 1 Orang 

5 Sekretaris 1 Orang 

6 UK. Teknis 1 Orang 

7 UK. Kesehatan 1 Orang 

 Unit Pengaduan Masyarakat 1 Orang 

Jumlah 13 orang 

Sumber Data : Data Olahan Penelitian Lapangan, 2016 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Merupakan pengamatan yang langsung terhadap objek yang akan  

di teliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang mendukung 

permasalahan. 

b. Wawancara 

Merupakan tanya jawab langsung kepada seluruh peagawai yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini, teknik ini digunakan sebagai 

pelengkaap dari teknik sebelumnya yang berkemungkinan data yang 

diperlukan tidak didapatkan dalam metode angket. Teknik ini diadakan 

dengan berhadapan langsung dengan responden dengan harapan responden 

menjawab semua pertanyaan yang kita ajukan mengenai masalah yang 

diteliti. 

c. Dokumentasi 

Dokumen menurut sugiyono, (2009:240) merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini 

berupa foto, gambar, serta data-data mengenai bagiaan Perencanaan dan 

Pelaksanaan Pamsimas di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar. Hasil Penelitian dari hasil observasi dan wawancara 

akan semakin sah dan  di dapat di percaya apabila di dukung oleh foto-

foto. 

 

3.6   Analisis Data 

Setelah seluruh data yang dibutuhkan diperoleh dan dikumpulkan, 

maka data tersebut kemudian di klasifikasikan menurut indikator-indikator 
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dan jenisnya masing-masing di susun dalam bentuk uraian dan tabel indikator. 

Dalam penelitian ini data analis secara deskriftif yaitu memberikan gambaran 

secara umum mengenai variabel yang diteliti, kemudian diuraikan dan 

dijelaskan berdasarkan data hasil penelitian. Pengukuran pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat terhadap program penyediaan air minum dan 

sanitasi masyarakat (PAMSIMAS) dalam menggunakan angka dan presentase 

yang akan digambarkandengan kata-kata atau kalimat, lalu di analisa untuk 

memperoleh kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 


