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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ini dimulai dari studi literatur hingga penyusunan Laporan 

Tugas Akhir, dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 

 

 

Data Sekunder : 

- Data kepadatan penduduk 

- Data jumlah pengguna 

IPAL 

- Data lokasi (Peta) 

- Desain perencanaan IPAL 

- Data kepengurusan 

- Data jadwal inspeksi 

Data Primer : 

- Kuesioner 

- Wawancara 

- Observasi 

 

Menganalisis Data dengan Metode Arnstein 

Selesai 

Kesimpulan dan Saran 

Pengumpulan Data 

Studi Literatur 

Survei Lokasi 

Pembahasan 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian kali ini berada di Dusun Sengkan, Padukuhan Joho, Desa 

Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.  

Berikut peta Kabupaten Sleman yang merupakan lokasi IPAL Komunal pada Dusun 

Sengkan, Sleman Yogyakarta, dapat dilihat pada gambar 3.2:  

 
 Sumber : Tim LITM Fakultas Geologi, UGM 

 

Gambar 3.2 Peta Kabupaten Sleman 

 

Lokasi IPAL Komunal ditempatkan di daerah yang terbuka pada diwilayah tersebut 

untuk memudahkan jangkauan dari truk tinja/penyedot lumpur, selain itu masyarakat masih 

dapat menggunakan lokasi tersebut untuk beraktivitas. 

Lokasi bangunan IPAL Komunal bersebelahan dengan SD Kanisius Sengkan dan sungai 

sebagai pembuangan akhir atau effluent air limbah yang telah diolah. IPAL Komunal ini berada 

dipinggir jalan dan berdekatan juga dengan pasar tradisional “Colombo”. Berikut peta lokasi 

IPAL Komunal pada Dusun Sengkan, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta, dapat dilihat 

pada gambar 3.3 berikut ini:  
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         Sumber : Bapppeda Kabupaten Sleman, 2007 

 

Gambar 3.3 Peta Kecamatan Depok, Sleman Yogyakarta 

 

Lokasi IPAL pada dusun sengkan berdekatan juga dengan pemukiman warga, ini untuk 

memudahakan penjangkauan pipa-pipa limbah dari rumah warga masuk kepengolahan IPAL. 

Letak Dusun Sengkan dan lokasi IPAL Komunal di pinggir Jalan Raya Sengkan dapat dilihat 

pada gambar 3.4: 
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Sumber:  Google Map 2015 

Gambar 3.4 Lokasi IPAL Sengkan 

 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan laporan ini di bagi menjadi dua 

yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari pengamatan fisik secara langsung 

dilapangan dan wawancara dengan beberapa penduduk sekitar lokasi penelitian. Sedangkan data 

sekunder merupakan dokumen pendukung data primer yang diambil dari lembaga yang terkait, 

buku-buku, jurnal, laporan-laporan penelitian terdahulu , peraturan yang terkait dengan topik 

penelitian, dan dokumen Dusun Sengkan terkait dengan topik penelitian. 

1. Data primer  

Data primer merupakan objek utama dari penelitian ini. Penjelasannya sebagai 

berikut: 

 Pengamatan (observasi) 

Pengamatan langsung dilapangan diperlukan untuk mengamati secara langsung 

kondisi dan situasi yang terjadi di masyarakat sekitar penelitian, kondisi fisik 

sarana IPAL Komunal, melihat kemajuan dari program kerja organisasi KSM 

Sengkan Sehat, serta melihat respon masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

pengelolaan IPAL. 

 Data Kuesioner dan wawancara 

IPAL Komunal 
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Data tersebut dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan membagikan 

langsung angket kuesioner untuk diisi serta bertanya  langsung kepada beberapa 

penduduk sekitar baik yang menggunakan IPAL maupun tidak menggunakan 

IPAL. Pertanyaan tersebut sekitar bagaimana pengoperasian, pemeliharaan, peran 

serta masyarakat dalam pengoperasaian dan pemeliharaan IPAL serta 

permasalahan yang akan terjadi nantinya. Kueisioner yang diberikan kepada 

masyarakat memiliki elemen adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi Masyarakat  

2. IPAL Komunal 

3. Bentuk Peran Serta Masyarakat 

4. Tingkat Peran Serta Masyarakat 

5. Peran Kelembagaan 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan kumpulan dokumen pendukung data primer. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

 Data dari lembaga-lembaga terkait 

Data dari Dusun Sengkan yang menunjukan dokumen tentang denah kampung 

dan lokasi IPAL Komunal, jumlah penduduk yang menggunakan IPAL Komunal, 

dokumen desain IPAL Komunal beserta unit-unit dalam pengoperasian IPAL. 

 Data pendukung 

Data pendukung meliputi laporan-laporan penelitian tentang IPAL komunal 

terdahulu, jurnal, buku, studi kasus, dan peraturan pemerintah yang terkait dengan 

topik penelitian. 

 

3.4   Metode Analisa 

Peran serta masyarakat dalam program ini sangat diperlukan, untuk itu perlu adanya 

pendekatan kepada masyarakat untuk membantu program pemerintah, dengan metode yang 

efektif dalam merubah persepsi dan perilaku masyarakat. 

Evaluasi ketidakberhasilan program antara lain karena kurangnya keterlibatan 

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, masyarakat hanya sebagai obyek 

penerima program (beneficiaries) sehingga jarang memiliki peran yang besar dalam 

program tersebut, dan pada akhirnya masyarakat tidak merasa bertanggung jawab akan 

keberhasilan program tersebut.  
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Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisa kuantitatif dari data yang 

telah diperolah. Metode yang digunakan dalam analisis tingkat peran serta masyarakat 

menggunakan jenjang peran serta dari Arnstein pada tabel 3.1 dan tabel 3.2. Data diperoleh dari 

pengisian lembar kueisioner untuk kemudian data diolah menggunakan jenjang Arnstein 

sehingga didapatkan skor tingkatan peran serta yang terjadi di pengelolaan IPAL Komunal 

Sengkan. 

Frekuensi tingkat peran serta diukur berdasarkan penentuan nilai atau dengan kata lain 

indikator mana yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat peran serta masyarakat 

pada pengelolaan limbah. Di dalam Arnstein, 1969 indikator yang mempunyai pengaruh 

paling tinggi mempunyai skor yang lebih tinggi pula, demikian sebaliknya. Skor setiap 

bentuk peran serta diberikan nilai antara 1 - 8, besarnya nilai untuk masing- masing bentuk 

peran serta ini dibatasi pada proses keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan peran serta 

dalam pengelolaan limbah yang diasumsikan sebagai berikut: 

Nilai 1 = tidak ada peran serta. 

Nilai 2 = bentuk peran serta yang tidak memerlukan keterlibatan masyarakat secara      

aktif, misalnya kehadiran masyarakat dalam pertemuan warga atau kegiatan 

penyuluhan teknis yang tujuannya sekedar memberikan informasi atau 

pemahaman tentang pelaksanaan program yang direncanakan. 

Nilai 3 = bentuk peran serta yang tidak terlalu besar pengaruhnya, misalnya sumbangan 

pikiran pada tahap penyusunan rencana. Karena pada tahap ini pihak pengelola 

proyek/perencana datang kepada masyarakat sudah membawa rencana program, 

dan yang diharapkan dari masyarakat adalah respon atau tanggapan serta 

masukan/saran sehubungan dengan rencana pelaksanaan program tersebut. 

Nilai 4 = bentuk peran serta yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana tindak, 

seperti kesepakatan/keterlibatan dalam pengambilan keputusan tetapi pihak 

pengelola proyek sudah membawa rencana program sedangkan usulan/saran dari 

masyarakat tidak mempengaruhi hasil. 

Nilai 5 = bentuk peran serta yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana tindak, 

tetapi hanya sedikit usulan/saran yang dilaksanakan. 

Nilai 6 = bentuk peran serta yang dapat menimbulkan rasa kepedulian dan rasa memiliki 

atas prasarana yang dibangun, seperti sumbangan tenaga pada tahap pelaksanaan. 

Nilai 7 = bentuk peran serta yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dalam 

mewujudkan suatu kepedulian terhadap kondisi lingkungan permukiman, yang 
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dapat memberikan pengaruh cukup besar bagi kelancaran kegiatan pembangunan 

dalam pengelolaan limbah, seperti sumbangan tenaga dan bahan/material pada 

tahap pelaksanaan. 

Nilai 8 = bentuk peran serta yang diberikan dapat meningkatkan target/sasaran fisik 

sehingga dampaknya dapat mengoptimalkan fungsi prasarana yang dibangun, 

seperti sumbangan dana pada tahap pemeliharaan. 

Kajian tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan IPAL Komunal di Dusun 

Sengkan  dilihat dari 4 variabel yang akan diteliti meliputi:  tingkat kehadiran, tingkat 

keaktifan berdiskusi, tingkat keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan dalam 

membayar iuran. 

Dengan menggunakan jenjang peran serta yang ditulis oleh Arnstein (1969), dan 

analisis Indriana, 2007 pada Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Kelurahan 

Jomblang, dapat diperhitungkan sebagai berikut : 

Nilai terendah   => 4 x 30 = 120 yaitu variabel dikalikan jumlah sampel  

Nilai tertinggi adalah   => 4 x 8 x 30 = 960 yaitu variabel dikalikan tingkatan peran serta 

dari teori Arnstein sebanyak 8 tingkat lalu dikalikan jumlah sampel.  

Apabila terdapat 8 interval maka :  

Jarak intervalnya adalah (960-120) / 8 => 105.  

Maka skor untuk masing-masing tingkatan peran serta terbagi seperti pada tabel 3.1 berikut ini : 

 
Tabel 3.1 Penentuan Skor Pada Tingkatan Peran Serta Menurut Indriana 

 

Tingkat Peran Serta 

 

Skor 

 Citizen control 

 

856 – 960 

 Delegated Power 

 

751 – 855 

 Partnership 

 

646 – 750 

 Placation 

 

541 – 645 

 Consultation 

 

436 – 540 

 Informing 

 

331 – 435 

 Therapy 

 

226 – 330 

 Manipulation 

 

120 – 225 

 
 

Sumber : Indiriana, 2007 

 

Sedangkan deskripsi peran serta masyarakat berdasar 4 variabel sesuai dengan 

Indriana, 2007 menggunakan jenjang peran serta Arnstein terdapat pada tabel 3.2 berikut 

ini : 
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Tabel 3.2 Diskripsi Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Kelurahan Jomblang Menurut Indriana 
 

 
No 

 

 
Variabel 

 

 
Diskripsi peran serta Masyarakat 

 

 
Jenjang Arnstein 

 1 

 

Tingkat Kehadiran 

 

Hadir dan mampu mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan 

 

Citizen control 

 

 

 

 

 

 

  Hadir dan memiliki kewenangan membuat keputusan 

 

Delegated power 

 
  

 

Hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara 

 

Partnership 

   Hadir dan hanya sedikit pendapat yang diperhitungkan 

 

Placation 

 
  Hadir untuk memperoleh informasi dan memiliki kesempatan berpendapat 

 

Consultation 

   Hadir untuk memperoleh informasi kegiatan tanpa menyampaikan pendapat 

 

Informing 

   Hadir sekedar memenuhi undangan 

 

Therapy 

 
  Hadir karena dipaksa 

 

Manipulation 

 2. 

 

Tingkat Keaktifan Berdiskusi 

 

Aktif dan mampu mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan 

 

Citizen control 

 
  Aktif dan memiliki kewenangan membuat keputusan 

 

Delegated power 

   Aktif berdiskusi dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara 

 

Partnership 

   Aktif, tetapi hasil diskusi hanya sedikit yang diperhitungkan 

 

Placation 

   Mendapat informasi dan boleh berpendapat tapi tidak diperhitungkan 

 

Consultation 

   Mendapat informasi dan tidak diberi kesempatan berpendapat 

 

Informing 

   Mendapat informasi dan berdiskusi sekedarnya 

 

Therapy 

   Tidak mendapat informasi dan berdiskusi sekedarnya 

 

Manipulation 

 3. 

 

Tingkat keterlibatan dalam kegiatan 

Fisik 

 

Terlibat dan mampu mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan kegiatan di 

lapangan dan mampu mengakses dana dari pihak luar 

 

Citizen control 

 

  Terlibat dan memiliki kewenangan melaksanakan usulan di lapangan 

 

Delegated power 

   Terlibat dan mendapat penbagian tanggung jawab yang setara di lapangan 

 

Partnership 

 
  Terlibat, tetapi hanya sedikit usulan yang dilaksanakan di lapangan 

 

Placation 

   Terlibat dan berkesempatan menyampaikan usulan tapi tidak diperhitungkan 

 

Consultation 

   Terlibat tanpa mendapat kesempatan menyampaikan usulan 

 

Informing 

 
  Terlibat sekedarnya saja 

 

Therapy 

   Terlibat karena dipaksa 

 

Manipulation 
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No 
 

 
Variabel 
 

 
Diskripsi peran serta Masyarakat 
 

 
Jenjang Arnstein 
 4. 

 

Kesediaan membayar 

iuran/pemanfaatan dana 

 

Membayar dan mampu mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan kegiatan di 

lapangan dan mampu mengakses dana dari pihak luar 

 

Citizen control 

 

  Membayar dan memiliki kewenangan melaksanakan usulan pemanfaatan dana di lapangan 

 

Delegated power 

 
  Membayar dan mendapat pembagian tanggung jawab yang setara dalam pemanfaatan dana di 

lapangan 

 

Partnership 

 

  Membayar, tetapi hanya sedikit usulan pemanfaatan dana yang dilaksanakan di 

lapangan 

 

Placation 

 

  Membayar dan berkesempatan menyampaikan usulan pemanfaatannya 

 

Consultation 

 
  Membayar dan tidak berkesempatan menyampaikan usulan pemanfaatannya 

 

Informing 

   Membayar karena dipaksa dan tidak memperhatikan pemanfaatannya 

 

Therapy 

   Membayar sekedarnya karena dipaksa dan tidak memperhatikan pemanfaatannya 

 

Manipulation 

 
 

          Sumber : Indiriana, 2007 

 


