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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitas sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moeleong, 2012: 3).Sedangkan untuk 

jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif. Format kualitatif 

deskriptif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang 

yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan tingkah laku konsumen 

semua produk, masalah efek media terhadap pandangan pemirsa suatu tayangan 

media, permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat dan sekitarnya 

(Bungin, 2008: 69). Selain studi mendalam, deskriptif juga bertujuan untuk 

membuat deskriptif secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan 

sifat populasi atau objek tertentu. Tipe penelitian ini membantu peneliti 

menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar 

variabel (Kriyantono, 2006: 69). 

 

3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kota Madiun Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di 

PDAM Tirta Taman Sari. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive sampling) 
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3.3. Subjek Penelitian 

Subyek pada penelitian ini adalah pegawai/ karyawan PDAM Tirta 

Taman Sari, masyarakat kota Madiun yang menggunakan PDAM kota Madiun. 

Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling.  

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ada beberapa teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

3.4.1. Observasi Partisipatif 

Observasi atau pengamatan ini didasarkan pada pengamalan secara 

langsung. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati 

sendiri, kemudian mencatat perilaku maupun peristiwa dalam situasi yang terjadi 

pada keadaan sebenarnya. Peneliti akan melakukan observasi dengan melakukan 

pengamatan secara langsung di lapangan. Peneliti juga akan mengecek apakah 

strategi PDAM kota Madiun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

 

3.4.2. Wawancara  

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2005:231) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kepala PDAM 

kota Madiun, peneliti mewawancarai mengenai konsep dari strategi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Karyawan PDAM kota Madiun, peneliti akan 

mewawancarai apakah sudah melaksanakan program strategi PDAM kota 
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Madiun. Masyarakat, peneliti akan mewawancarai perbedaan sebelum dan 

sesudah adanya program strategi PDAM kota Madiun terhadap kesejahteraan 

masyarakat. 

 

3.4.3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yaitu berupa foto saat dilakukan penelitian, 

dokumen-dokuemen yang dibutuhkan, jurnal dari penelitian sebelumnya, 

informasi terkait dari web maupun surat kabar. Peneliti menggunakan 

dokumentasi sebagai salah satu bukti untuk mengetahui implementasi strategi 

PDAM kota Madiun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikan 

kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, yang membedakannnya 

dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, 

menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan analisis diantara dimensi-dimensi 

uraian. Menurut Moeleong (2012:103) analisis data merupakan proses pengurutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 

Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar 

peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan lain-lain, dan pekerja analisis data 

adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan memberikan suatu kode 

tertentu dan mengkategorikannya, pengelolaan dan data tersebut bertujuan untuk 

menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori 

substansi. 
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Penelitian ini menggunakan teknik analisis data, yaitu analisis kualitatif. 

Analisis data merupakan cara atau langkah mengolah data. Analisis data ini sangat 

penting dilakukan karena akan dapat diketahui manfaatnya terutama dalam 

memecahkan masalah dalam penelitian ini dan mencapai tujuan akhir penelitian. 

Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2005:91) mengemukakan bahwa analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1. Proses Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Miles dan Huberman 1992 (dalam Sugiyono, 2005:92) 

 

Dari gambar diagram alur teknik analisis data dapat dijelaskan satu persatu 

sebagai berikut: 

 

3.5.1. Reduksi data 

Merupakan proses penilaian, pemilihan, pemusatan perhatian, dan 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan lalu direduksi oleh 

peneliti dengan cara pengkodean dan klasifikasi data dan selanjutnya dilakukan 

pemilihan terhadap data yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan 
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permasalahn pada fokus penelitian. Reduksi data ini berlanjut terus sesudah 

penelitian di lapangan sampai pada laporan akhir secara lengkap 

tersusun.Kegiatan dalam reduksi data meliputi (a) identifikasi, (b) klasifikasi, dan 

kodefikasi data. 

 

3.5.2. Penyajian data (Display) 

Penyajian data dimaksud sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan mengambil 

tindakan. Dengan melihat penyajian data, kita dapat memahami apa yang sedang 

terjadi, kapan terjadinya dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah peneliti melihat gambaran secara keseluruhan bagian-bagian 

tertentu dari penelitian sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian 

data dalam penelitian dapat berupa tabel, gambar, skema atau matriks dan dalam 

bentuk teks naratif yaitu kumpulan kalimat singkat agar lebih mudah untuk 

dimengerti dan dipahami. 

Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk mengelompokkan data 

yang telah direduksi yang dimaksudkan untuk menyederhanakan informasi yang 

komplek menjadi informasi yang sederhana dan selektif serta membantu 

pemahaman tentang maknanya dan kemungkinan untuk mengambil kesimpulan. 

Dalam hal ini peneliti menyajikan teks naratif yang didukung data sebagai 

informasi yang terseleksi dan sederhana dalam kesatuan bentuk (gestalt) yang 

kuat. Penyajian data pada masing-masing kasus didasarkan pada fokus 

penelitian yang mengarah pada kesimpulan sementara yang tertulis dalam 

temuan penelitian. 
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3.5.3. Verifikasi atau Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh selama penelitian berlangsung. Dari data-data yang telah dikumpulkan dan di 

analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan. Penarikan kesimpulan 

tersebut dilakukan selama penelitian berlangsung.  

Verifikasi merupakan kegiatan analisis yang lebihdikhususkan pada 

penafsiran data yang telah disajikan atau peneliti mencari makna secara 

menyeluruh (holistic meaning) dari berbagai preposisi yang telah ditentukan. 

Makna menyeluruh sebagai suatu kesimpulan memerlukan verifikasi ulang 

pada catatan lapangan atau diskusi teman sejawat sehingga terbentuk 

kesepakatan intersubyek. Penarikan kesimpulan merupakan langkah awal dalam 

membuat kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan ini masih bersifat umum 

dan untuk mendapatkan verifikasi data tersedia dalam kesimpulan akhir. 

 

3.6. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Teknik keabsahan data pada penelitian ini 

menggunanakan teknik keabsahan Uji Validasi Eksternal (Generalisasi), teknik ini 

dilaksankan untuk memenuhi nilai penerapan dari data dan informasi yang 

dikumpulkan. Artinya, hasil penelitan ini dapat dijadikan acuan dan penerapan 

dari responden sebagai informan. 

Menurut Sugiyono (2005:26), ada tujuh teknik dalam pelaksanaan 

penelitian tetapi hanya 2 yang dapat diterapkan : 
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3.6.1. Triangulasi 

Dalam menguji keabsahan data ini, peneliti menggunakan triangulasi 

teknik, yang mana data diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada 

subyek penelitian setelah itu hasil wawancara peneliti cek dengan melakukan 

wawancara dengan informan yang terkait, setelah wawancara dengan subjek 

penelitian dan informan-informan yang terkait sudah tidak ada perbedaan lagi, 

kemudian data hasil wawancara peneliti cek kembali dengan melakukan observasi 

kepada masing-masing subyek penelitian dan infroman yang terkait yaitu Kepala 

PDAM kota Madiun, karyawan PDAM kota Madiun, Masyarakat pengguna air 

PDAM Kota Madiun. 

 

3.6.2. Menggunakan bahan referensi 

Referensi digunakan sebagai pendukung untuk membuktikan data yang 

telah peneliti temukan. Data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya 

rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia perlu didukung dengan 

adanya rekaman wawnacara. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mendukung 

kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. 


