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III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini,penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:9) metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualiatif, 

dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Denzin dan 

Lincoln dalam Moleong (2009:5) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang 

ada. 

Moleong (2009:6), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek  
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penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada sutu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.  

Menurut Sugiyono (2009:29) metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data 

atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan, Sukmadinata (2006:72) 

menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha 

mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang 

ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek 

yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung. Moleong (2009:8) 

mengemukakan terdapat 11 karakteristik dari penelitian kualitatif, salah satunya 

yakni deskriptif. Deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa peneilitian deskriptif 

dengan pendekatan kualiatatif adalah penelitian yang bermaksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek 

penelitian dan memberi gambaran melalui data atau sampel yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya. 
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B. Fokus Penelitian 

Untuk mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Sprandley 

dalam Sugiyono (2009:208), menyatakan bahwa fokus penelitian merupakan domain 

tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Moleong (2009:94) 

berpendapat, bahwa fokus penelitian sangatlah penting karena mempunyai dua 

maksud yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi. Dengan menetapkan fokus 

penelitian, peneliti tidak perlu kesana, kemari untuk mencari subjek 

penelitian, karena subjek penlitian tersebut sudah dengan sendiringa dibatasi 

oleh fokus. 

2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau 

kriteria masuk-keluar (inclusion-exclusion criteria) suatu informasi yang baru 

diporeleh dilapangan. 

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti menetapkan fokus penelitian dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimakah kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam pelayanan 

sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang? Pengukuran kinerja 

mengunakan indikator kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto, dkk . 

Indikator tersebut antara lain: 
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a. Produktivitas, produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara 

input dengan output. Dalam penelitian ini, produktivitas dinas kesehatan 

Kota Bandar lampung dapat dilihat dengan cara membandingkan antara 

hasil yang diperoleh dilapangan dengan  target  yang  telah  ditetapkan  

oleh  Dinas  Kesehatan  Kota Bandar Lampung. 

 

b. Responsivitas, responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 

pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik 

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas Dinas 

Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari kemampuan dinas 

tersebut dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah terkait dengan 

pelayanan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang. 

 

c. Akuntabilitas, akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik 

yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik 

tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu 

merepresentasikan kepentingan rakyat. Akuntabilitas Dinas Kesehatan 

Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada proses pelayanan yang 

diselenggarakan, apakah sudah sesuai dengan juklak atau mekanisme 

prosedur yang telah ditetapkan. 
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2. Faktor apa saja yang menghambat kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar 

Lampung dalam malaksanakan pelayanan sertifikat laik higiene sanitasi depot 

air minum isi ulang? 

C. Lokasi Penelitian  

Moleong (2009:128), lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya 

terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang 

akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh dengan jalan 

mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus 

serta rumusan masalah penelitian. Selain itu, perlu dipertimbangkan keterbatasan 

geografi dan praktis seperti waktu, biaya serta tenaga dalam penentuan lokasi 

penelitian. 

Laporan Riset Kesedatan Dasar (RKD) tahun 2013, oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan,Kementerian Kesehatan R.I. menunjukkan jenis sumber air 

minum dari air isi ulang menempati urutan kedua terbanyak (21%) setelah air minum 

dari sumur gali terlindung (22,5%). Berdasarkan karakteristik tempat tinggal, 

masyarakat perkotaan cenderung mengkomsumsi air minum dari depot air minum isi 

ulang yaitu sebanyak 29,6%, diikuti oleh air minum dari sumur terlindung (16,4%) 

dan air minum dari air minum dalam kemasan. Berdasarkan hasil laporan tersebut dan  
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pendapat yang dikemukakan oleh Moleong serta tujuan dari penelitian ini, maka 

peneliti memilih Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian. 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Lofland dalam Moleong (2009:157) sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain.Berkaitan dengan hal ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata, 

tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lainnya. Data adalah bahan keterangan dalam 

suatu objek penelitian yang diperoleh. Dengan demikian, sumber data dalam 

penelitian ini dapat digolongkan kedalam dua jenis data, yaitu: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan di 

lapangan melalui wawancara mendalam (indept interview) dan observasi 

partisipasi.   

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan 

dilapangan, seperti dokumen dan sebagainya.  Dokumen tersebut dapat berupa 

buku-buku dan literature lainnya yang berkaitan serta berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti.  Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

dokumen yang berkaitan dengan kinerja Dinkes Kota Bandar Lampung dalam 

pelayanan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang. 
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Penelitian ini mengukan tiga teknik pengumpulan data, yakni: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari 

hasil tanya jawab dengan informan. Esterberg dalam Sugiyono (2009:317) 

mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  Tujuan dari wawancara ini 

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak 

yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.  Hal lain yang perlu 

dipersiapkan untuk wawancara yaitu alat perekam suara (voice recorder) dan 

beberapa alat tulis bila diperlukan untuk pencatatan. Sumber data atau 

narasumber yang diwawancara antara lain adalah: 

 

3.1 Tabel Narasumber 

Nama Pekerjaan Lokasi 

wawancara 

Waktu 

wawancara 

Seftalina, SKM. Staf program 

penyehatan lingkungan 

DinkesKota Bandar 

Lampung 

 

Kantor 

DinkesKota 

Bandar 

Lampung 

4 dan 6 

Desember 

2014 

Retno Wijayanti, 

SKM. 

Staf program 

penyehatan lingkungan 

DinkesKota Bandar 

Lampung 

Kantor 

DinkesKota 

Bandar 

Lampung 

 

6 Desember 

2014 

Joko Prayitno Staf kesehatan 

lingkungan bidang 

hygiene dan sanitasi 

Puskesmas Sukabumi 

 

Puskesmas 

Sukabumi- 

Bandar 

Lampung 

10 Desember 

2014 
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Surahman 

Wahyu 

Pemilik depot air 

minum isi ulang 

 

Sukabumi-

Bandar 

Lampung 

7 Desember 

2014 

Muhammad 

Nazrul 

Pemilik depot air 

minum isi ulang 

 

Sukarame-

Bandar 

Lampung 

7 Desember 

2014 

Yanawati 

Putriani 

Ibu rumah tangga Sukabumi-

Bandar 

Lampung 

 

8 Desember 

2014 

Sri Pujianinsih Pemilik warung makan Sukarame-

Bandar 

Lampung 

8 Desember 

2104 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan. Dokumen yang digunakan dapat berupa peraturan perundang-

undangan, buku harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, 

arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 

penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak 

didapatkan dari proses wawancara, agar data yang diperoleh peneliti dapat 

teruji kebenarannya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen yang berkaitan dengan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar 

Lampung dalam pelayanan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi 

ulang. 
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3. Studi Pustaka 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara 

tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk 

mendapatkan data skunder yang akan digunakan sebagai landasan 

perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data skunder 

melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai 

literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta 

sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

 

E. Teknik Analisis Data  

Bogdan dalam Sugiyono (2009:244) menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, 

dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Data yang terkumpul dalam 

penelitian kualitatif banyak sekali yang biasanya meliputi ratusan bahkan ribuan 

halaman. Data yang terkumpul secepatnya dianalisis dan ditafsirkan oleh peneliti 

sehingga data yang menjadi dingin atau kadaluarsa tidak akan terjadi. Jadi dalam 

penelitian kualitatif analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dari 

lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis.  
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Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246)), mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus 

menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data 

(data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan simpulan (conclusion 

drawing) 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya.  Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk 

uraian atau laporan yang terperinci. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman, menyatakan bahwa 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan Simpulan (Conclusion drawing) 

Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya 

kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.  Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum ada. 
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F. Pemerikasaan Keabsahan Data  

Menurut Sugiyono (2009:267) uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya 

ditekankan pada uji validitas dan reabilitas.  Validitas merupakan derajad ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti.Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara 

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. 

Sugiyono (2009:366) menyatakan, bahwa uji keabsahan data pada penelitian 

kualitatif meliputi uji validitas internal (credibility), validitas eksternal 

(transferability), reliabilitas (dependentbility), dan obyektivitas (confirmability). 

1. Uji validitas internal (credibility)  

Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data 

dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat 

dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai 

informan. Kriteria ini berfungsi melakukan inquiry sedemikian rupa sehingga 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai.Untuk hasil penelitian yang kredibel, 

terdapat tujuh teknik yang diajukan yaitu. 

a. Perpanjangan pengamatan  

Dalam penelitian kualitatif, keikutsertaan peneliti sangat menetukan 

dalam pengumpulan data. Keikutsertaan peneliti sebagai instrumen 

(alat) tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memelurkan 
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perpanjangan keikutsertaan peneliti, sehingga memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang terkumpul. 

b. Meningkatkan ketekunan. 

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. 

Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan 

melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan 

salah atau tidak. 

c. Triangulasi  

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data dari 

berbagai sumber,  berbagai cara, dan berbagai waktu. 

d. Diskusi dengan teman 

Peneliti melakukan diskusi dengan orang lain agar data lebih valid. 

e. Analisis kasus negatif 

Peneliti mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan 

temuan data sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau 

bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat 

dipercaya. 

f. Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, 

data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman 

wawancara. 
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g. Mengadakan member check 

Data yang ditemukan peneliti akan diklarifikasikan kepeda pemberi 

data agar data benar-benar valid.   

 

2. Validitas Eksternal (transferability) 

Uji validitas eksternal dilaksanakan apakah hasil penelitian yang dilakukan 

dalam konteks (setting) tertentu dapat ditransfer ke subyek lain yang memiliki 

tipologi yang sama. Validitas eksternal sebagai persoalan empiris bergantung 

kepada kebersamaan antara konteks pengiring dan penerima. 

 

3. Reliabilitas (dependability).  

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif 

bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah si peneliti sudah cukup hati-

hati, apakah membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana 

penelitiannya, pengumpulan data, dan pengintepretasiannya.  

 

4. Obyektivitas (confirmability)  

Uji obyektivitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian 

disepakati banyak orang atau tidak.  Penelitian dikatakan obyektif jika 

disepakati banyak orang. 

 


