BAB III
METODE PENELITIAN
A.

Penentuan Metode Penelitian
Penentuan metode penelitian didasarkan pada tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan
penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang
dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan
sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah
dan unit yang diteliti.1 Oleh karena itu, metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk
menggambarkan secara umum tentang kemitraan antara kepala desa, tokoh agama dan
Mosalaki Owa Joje dalam pengelolaan sumber mata air untuk pembangunan sarana air
minum bersih di Desa Kebirangga Tengah Kec. Maukaro Kab. Ende.

B. Teknik Penentuan Informan
Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive yaitu teknik penentuan
informan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu informan merupakan
orang kunci yang benar-benar mengetahui dan memahami masalah penelitian secara baik
dan dapat dipertanggungjawabkan. Orang-orang kunci yang dimaksudkan dalam
penelitian ini adalah Pengurus BPSAB Koja Aje, Mosalaki, Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, Pimpinan Agama dan perwakilan masyarakat pemakai air dalam
wilayah cakupan BPSAB Koja Aje.

1

Sanapiah Faisal, Format – format penelitian sosial, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 20.
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Berdasarkan dengan teknik penentuan di atas, maka informan dalam penelitian ini
berjumlah 11 orang yang terdiri dari:


Kepala BPMD

: 1 orang



Kepala Desa

: 1 Orang



Badan Permusyawaratan Desa

: 2 orang



Mosalaki Owa Joje

: 1 orang



Masyarakat Desa pemakai air

: 4 orang



Pengurus BPSAB Koja Aje

: 2 orang

Jumlah

: 11 orang

C. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Implementasi Gerakan Lika Mboko Telu (hubungan kemitraan antara Pemerintah
Desa, Tokoh Agama dan Mosalaki Owa Joje) dalam Pembebasan Tanah Ulayat Untuk
Pembangunan Sarana Air Minum Bersih di Desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro
- Kabupaten Ende? dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan kerjasama yang
dilakukan oleh Pemerintah desa dengan mosalaki Owa Joje dan Pemimpin Agama dalam
pengelolaan air minum bersih yang dilihat dari: aspek input, aspek proses, aspek output,
dan aspek outcome.
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Berdasarkan uraian di atas maka aspek yang dianalisis dalam penelitin ini sebagai berikut:
1) Aspek Input
Yang dimaksud dengan aspek input dalam penelitian ini adalah kerjasama antara Tiga
Batu Tungku (Lika Mboko Telu) yaitu Mosalaki, Pemerintah Desa dan pimpinan
agama untuk mengelola sumber mata air yang ada yang diukur dari: terbentuknya tim
wadah atau badan atas dasar kesepakatan bersama, adanya sumber dana atau biaya dan
adanya dokumen perencanaan yang disepakati bersama.
Indikator adalah:
a) Terbentuknya badan kerjasama penggelola air minum bersih yang ditandai dengan
adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan.
b) Adanya sumber dana/biaya yang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan
(biaya operasional).
c) Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati untuk pembangunan sarana
air minum bersih (lokasi dan biaya pembangunan).
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2) Aspek Proses
Yang dimaksud dengan aspek proses dalam penelitian ini adalah frekuensi dan kualitas
pertemuan tim sesuai kebutuhan dalam pembebasan lokasi tanah ulayat untuk
pembangunan sarana air minum bersih.
Indikator adalah:
a) Frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau badan sesuai kebutuhan.
3) Aspek Output
Yang dimaksud dengan aspek output dalam penelitian ini adalah berhasil atau tidaknya
tanah ulayat dibebaskan dan ditetapkan lokasi pembangunan sarana air minum bersih
lewat peran yang dikerjakan masing-masing mitra.
Indikatornya adalah:
a) Berhasil dibebaskan dan ditetapkan lokasi pembangunan sarana air minum bersih.
b) Tidak adanaya biaya ganti rugi atas tanah ulayat yang dibebaskan.
c) Berhasil dibangunnya sarana air minum bersih lewat kegiatan yang dikerjakan oleh
masing-masing mitra terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing.
d) Hasil evaluasi terhadap output dinilai berhasil.
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4) Aspek Outcome
Yang dimaksud dengan aspek outcome dalam penelitian ini adalah keberhasilan
kerjasama antara Mosalaki Owa Joje dengan Pemerintah desa dan Pemimpin umat
yang diukur dari: tercukupinya kebutuhan air minum bersih bagi pengikut mosalaki dan
desa sekitarnya.
Indikatornya adalah:
a) Tercukupinya kebutuhan air minum bersih untuk Desa Kebirangga Tengah dan
desa sekitarnya.
b) Adanya hubungan kemitraan yang baik antara pengurus Badan Penggelola Sarana
Air Bersih Koja Aje, Pemerintah Desa dan warga cakupan sebagai pemanfaat air
minum bersih.

D. Jenis dan Sumber Data
Ada dua jenis data yaitu:
a. Data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak
pertama.Dalam memperoleh data tersebut, digunakan teknik wawancara dan observasi.
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media
perantara.Data sekunder biasanya barupa bukti, laporan, catatan-catatan yang berkenaan
langsung dengan objek penelitian.

23

E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan informasi maka menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara adalah melakukan dialog atau percakapan secara langsung kepada pihak
yang dianggap mampu dalam memberikan informasi secara baik.
2. Observasi
Yaitu pengamatan yang didasarkan atas pengelaman sendiri, dimana peneliti melihat
dan mengamati sendiri kemudian mencatat agar menjadi informasi yang lebih akurat.
Pengamatan juga akan menjadi alat yang bermanfaat dimana peneliti mampu
memahami situasi-situasi yang rumit.
3. Dokumentasi
Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen
yang terkait dengan kemitraan yang dibangun antara Pemerintah Desa, Badan
Penggelola Sarana Air Bersih koja aje dengan Mosalaki Owa Joje untuk menyelasaikan
masalah pembangunan air minum bersih. Untuk pengumpulan dokumen tersebut
peneliti menggunakan alat bantu berupa kamera atau foto.
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F. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.
Setelah data dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisa secara
mendalam untuk menjawab permasalah yang akan diteliti. Analisa data menunjuk pada
kegiatan mengorganisasi data ke dalam susunanan sajian data yang dibutuhkan untuk
menjawab masing-masing masalah penelitian.
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