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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tipe/Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan 

secara objektif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan 

atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi (Notoatmodjo, 2002). 

Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menemukan fakta dengan 

interprestasi yang tepat. Dalam penelitian deskriptif juga untuk melukiskan 

secara akurat sifat-sifat dari beberapa individu (M. Nazir, 2003). 

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2009 ; 21) Metode 

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas. 

Metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, 

serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, 

termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari suatu fenomena. Dapat dikatakan bahwa metode penelitian 

deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, 

menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang 
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ada, pendapat yang berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk 

menjawab masalah secara aktual. Dengan demikian, penulis beranggapan 

bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh penulis. Karena dalam penelitian ini, penulis berusaha 

mendeskripsikan sebuah masalah Peran Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi 

Usaha Depot Air Minum Isi Ulang. 

 

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbar,di Kantor Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru Jl. Melur No. 103 Pekanbaru. Lokasi penelitian ini sengaja 

dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di Kota Pekanbaru ini ditemukan 

banyaknya depot air  minum isi ulang yang belum memenuhi syarat dan tidak 

memiliki sertifikat Laik Hygiene dan izin resmi dari dinas yang bersangkutan 

(iilegal) serta kurangnya bentuk pengawasan dan pembinaan yang diberikan 

oleh Dinas terkait terhadap usaha depot air minum isi ulang. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini diadakan mulai dari bulan 

Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2017. 

 

1.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini, adalah : 

1.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti dari objeknya. Yang mana data primer di sini diperoleh melalui 
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wawancara langsung kepada key informen terpilih, dan hasil penyebaran 

angket yang menjadi sampel serta dokumentasi dari penelitian khususnya 

yang terkait dengan pengawasan depot air minum isi ulang. 

3.3.2  Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainnya 

yang dapat menunjang objek yang diteliti yaitu berupa : 

1. Gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Pekanbaru.  

2. Dokumen pribadi Dinas Kesehatan dan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), referensi-referensi atau 

peraturan, literatur laporan, tulisan, tabel statistik, buku pedoman, dan 

lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.  

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, digunakan teknik data, yaitu : 

3.4.1  Observasi  

Observasi adalah metode dipergunakan sebagai salah satu piranti 

dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi 

langsung (direct observation) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri 

sebagai pengamat (recognized outsider) sehingga interaksi peneliti dengan 

subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti 
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mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk 

memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.  

3.4.2  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 dan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

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.  

Tabel 3.1 

Key Informan Penelitian 

No Key Informan Jabatan 

1 Porman Pengawas Hygiene Sanitasi 

Puskesmas Rumbai 

2 Novitri Pengawas Hygiene Sanitasi 

Puskesmas Karya Wanita 

3 Karman Pengusaha Depot Air Minum 

 

3.4.3  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 hasil laporan, struktur organisasi, dan lain-lain yang berhubungan 

dengan Pengawasan Pemerintah dalam Operasional Usaha Depot Air 

Minum Isi Ulang.  
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1.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1  Populasi 

Sugiyono (2012:90) mengemukakan bahwa 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.  

Adapun populasi dari penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat 

dalam peran Dinas Kesehatan dalam mengawasi usaha depot air minum isi 

ulang, yang terdiri dari pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di Bidang 

Penyehatan Lingkungan sebanyak 7 orang, Pegawai Puskesmas sebanyak 7 

orang, serta pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru 

sebanyak 41 orang. Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 55 orang. 

3.5.2  Sampel 

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini tidak seluruh anggota populasi 

diambil, melainkan hanya sebagian dari populasi. (Sugiyono, 2012:91) 

Adapun untuk teknik penarikan sampel dari keseluruhan populasi 

yang dijadikan sampel pada penelitian ini dibagi menjadi tiga unsur, yaitu : 

Unsur Pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di Bidang Penyehatan 

Lingkungan sebanyak 1 orang, Unsur Pegawai Puskesmas Rumbai dan 

Puskesmas Karya Wanita sebanyak 2 orang; dan  Unsur Pengusaha depot air 

minum isi ulang di Kecamatan Rumbai Pesisir sebanyak 2 orang. Jadi 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang.  
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1.6 Tekhnik Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka data 

tersebut di kelompokkan, diuraikan sesuai jenis dan macam data yang 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang dilengkapi dengan 

penjelasan untuk selanjutnya diuraikan secara deskriptif kualitatif. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif desktiptif yang 

dikemukakan Sugiyono (2005:60).  

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi 

dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti 

dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara akan 

difokuskan pada Pengawasan kualitas air depot isi ulang.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam 

teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai 

dangan fakta yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat menyajikan data 

yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya 

dilapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah semua data yang berkenaan dengan analisis sejauh mana 

progress pengawasan kualitas air minum depot isi ulang maka ditarik 
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kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat 

dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori 

pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.  


