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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif . setelah data

dikumpulkan selanjutnya dianalisa menggunakan persentase, yaitu data kualitatif disajikan

yang berbentuk angket atau angka dijelaskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat1

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rambah Hilih Kabupaten Rokan

Hulu.Adapun luas lokasi Desa Pasir Utama ini adalah 3.115 Ha atau 26,15 KM, penelitian

ini dilakukan 6 bulan terhitung  Juli 2015.

C. Sumber Data

Keseluruhan data yang diperlukan terdiri dari dua bagian, yakni data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masing-

masing sampel. Adapun data sekunder diperoleh dari observasi, angket dan hasil

dokumentasi.

D. Populasi dan Sampel

Dalam peneliian ini populasi yang di ambil adalah masyarakat Desa Pasir Utama yang

menyalurkan pipa air kedalam rumahnya. Adapun jumlah masyarakat/orangnya adalah

1Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,Rineka Cipta, Jakarta, 2002,  h.
202
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400 KK dan sampel yang diambil adalah 15%. Dari populasi yang di ambil secara random

sampling (acak)  adalah 60 KK2.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data dilakukan

dengan cara :

a. Observasi, yakni melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.3

b. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpul

data (pewawancara) dengan sumber data (responden).4

c. Dokumentasi, adalah  ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, peraturan-

peraturan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data yang relevan.5

d. Angket adalah menurut Riduwan, angket atau Questioneryaitu daftar

pertanyaan  yang diberikan kepada orang lain dengan harapan memberikan

respon sesuai dengan permintaan pengguna.

F. Validitas data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah digali,

digunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba

(1985)6..Untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verifikasi diperlukan

2Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,Rineka Cipta, Jakarta, 2006,  h.
134

3Akdon, Aplikasi Statistika Dan Metode Penelitian (Bandung : Dewa Ruchi, 2005), h. 136
4 Rianto Adi, Metodologi Sosial Dan Hukum, (Jakarta : Granit Press, 2010), h. 72
5 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung:Alfabeta,2003), h. 58
6 Laxy J.Moleongopcit h. 192-207
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pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau

mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan:

1. Pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang dibahas dalam penelitian.

pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan mandapatkan data secara mendalam,

di samping memang dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Ini

terutama dilakukan karena peneliti sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, sehingga

mudah untuk menghindari keberadaan subjek apakah berdusta, atau berpura-pura.

2. Menurut Moleong Triangulasiyaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai bahan perbandingan terhadap data itu7.Pada dasarnya peneliti melakukan

triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data atau informasi yang diperoleh di

lapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan dengan

hasil wawancara), membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi, dan seterusnya. Semakin banyak informan, tentu

semakin banyak pula informasi yang peneliti peroleh, misalnya data dalam mencari

frekuensi tersebut, penulis menggunakan rumus: perentase (P), dan freekuensi (F)

dibagi jumlah frekuensi (N) dakali 100% atau dengan lambang rumus sebagai berikut:

G. Teknik analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif

persentase, yaitu penulis memeparkan dan menggambarkan  dangan kata-kata untuk

memperoleh kesimpulan. Dengan ini menggunakan rumus:

P = x 100%

Keterangan

7Ibid h. 195
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P : Persentase

F : Frekuensi ( jumlah responden yang memiliki jawaban )

N : Jumlah keseluruan responden

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan penyediaan air bersih

dapat diketahui dari:

1. 76-100% termasuk dalam katagori sangat berpartisipasi

2. 56-75% termasuk dalam katagori kurang berpartisipasi

3. 40-55% termasuk dalam katagori tidak berpartisipasi8.

8Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,Rineka Cipta, Jakarta, 1997,  h.
246


