
15 
 

 
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. MetodePenelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif.  

Menurut Sumadi Suryabrata (2012:76): 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat 

pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam 

arti penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif 

semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, 

mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi 

walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat 

mencakup juga metode-metode deskriptif.  

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

dampak pemanfaatan bantaran sungai di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir 

Tengah Kabupaten Pesisir Barat. 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh areal bantaran Sungai Tuwak yang 

terdapat permukiman penduduk di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir 

Tengah Kabupaten Pesisir Barat.  
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Agar dapat mengetahui dampak pemanfaatan bantaran sungai untuk permukiman 

maka responden dalam penelitian ini yaitu 30 kepala keluarga yang bermukim di 

bantaran Sungai Tuwak. Hal sesuai dengan pendapat (Suharsimi Arikunto, 2010) 

mengemukakan bahwa, untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang 

dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antar 

10 sampai 15 persen atau lebih. 

2. Sampel  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan  purposive sample. 

Menurut Suharsimi Arikunto, (2010:183) purposive sample adalah sampel 

bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.  

Adapun purposive sample yang dimaksud adalah area bantaran Sungai Tuwak di 

Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. 

Berdasarkan jumlah penduduk yang paling banyak maka sampel dalam penelitian 

ini yaitu Lingkungan I (624 jiwa) dan Lingkungan II (793 jiwa), sedangkan 

Lingkungan III (479 jiwa) tidak digunakan karena jumlah penduduknya paling 

sedikit.  

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi dalam penelitian ini adalah lingkungan I dan lingkungan II Kelurahan 

Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. 
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C. Indikator dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bantaran sungai 

Indikator bantaran sungai dalam penelitian ini adalah jalur tanah yang berada 

di kiri-kanan sungai. 

b. Pemanfaatan bantaran sungai untuk permukiman 

Indikator pemanfaatan bantaran sungai untuk permukiman dalam penelitian ini 

adalah dapat dilihat dengan adanya bangunan rumah-rumah penduduk yang 

didirikan di bantaran sungai. 

c. Penyempitan bantaran sungai 

Indikator penyempitan bantaran sungai dalam penelitian ini adalah 

berkurangnya lebar alami bantaran sungai awal yang ditetapkan pada daerah 

permukiman yaitu 10-15 meter. 

d. Membuang sampah di sungai 

Indikator membuang sampah di sungai dalam penelitian ini adalah dapat dilihat 

dengan adanya tumpukan sampah di sungai. 

e. Pencemaran Air Sungai 

Indikator Pencemaran air sungai dalam penelitian ini adalah bisa dilihat dengan 

adanya perubahan warna air sungai dan bau busuk pada air sungai. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Observasi  

Menurut Abdurrahmat Fathoni, (2011:104) mengemukakan bahwa “Observasi 

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, 

dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek 

sasaran”. 
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Observasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang 

penyempitan bantaran Sungai dan pencemaran air Sungai Tuwak di Kelurahan 

Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat. 

 

2. Wawancara berstandar 

Menurut Abdurrahmat Fathoni, (2011:108) menyatakan bahwa: 

 

Wawancara berstandar adalah wawancara yang direncanakan berdasarkan 

pedoman atau daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dahulu. Semua 

pihak yang diwawancarai dalam hal ini responden yang telah diseleksi melalui 

metode sampling, diberi pertanyaan sama seperti yang tercantum dalam daftar 

pertanyaan, sebagai pedoman wawancara. Pewawancara tidak dibenarkan 

mengubah makna yang terkandung di dalam isi setiap pertanyaan, tetapi tidak 

dilarang menerjemahkannya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh 

responden, sehingga pewawancara dapat mengharapkan adanya jawaban yang 

mengandung maksud sama, meskipun kalimatnya berbeda. 
 

Wawancara berstandar dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang 

alasan penduduk membuang sampah di Sungai Tuwak. 

 

3. Studi dokumentasi 

Menurut Abdurrahmat Fathoni, (2011:112) mengemukakan bahwa “studi 

dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan 

mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog 

dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya”, 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data berupa peta dan 

data jumlah penduduk Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Distribusi persentase sederhana.  
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Menurut Arief Sukadi Sadiman (1993:96), mengemukakan bahwa:  

Distribusi persentase sederhana adalah distribusi yang frekuensinya telah 

diubah ke dalam persentase. Langkah pertama dalam menyusun suatu 

distribusi persentase adalah membagi jumlah observasi dalam masing-masing 

variabel (f) dengan jumlah frekuensi (n). Setelah pembagian dilakukan 

hasilnya dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase. 
 
 

Analisis data menggunakan distribusi persentase sederhana untuk mengetahui 

tentang alasan membuang sampah di sungai dan pencemaran air sungai.  

 

Berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisa tersebut, sebagai dasar untuk 

membuat deskripsi secara sistematis sebagai laporan hasil penelitian dan membuat 

kesimpulan akhir dari laporan penelitian. Adapun rumusnya adalah sebagai 

berikut:  

 

 

      

(Arief Sukadi Sadiman, 1993:96) 

Keterangan:   
0
/0    = Persentase  

    N = Jumlah frekuensi  

  f = Kategori variabel 

  100 = Konstanta   

2. Analisis Peta 

Analisis peta dalam penelitian ini digunakan untuk  menganalisis penyempitan 

bantaran sungai Tuwak di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah 

Kabupaten Pesisir Barat. Penyempitan bantaran sungai diperoleh dengan cara 

mengambil titik-titik kordinat di lapangan, kemudian peta dibuat dengan 

menggunakan aplikasi GIS. 
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