
BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1  Penentuan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia

sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dan mengadakan analisis data

secara induktif. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil.

Menghendaki adanya batas penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah,,

memiliki seperangkat kriteria untuk mengukur keabsahan data melalui kesepakatan antara

peneliti dengan subyek yang diteliti. Data Yang disajikan dalam laporan berasal dari naskah,

wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan

catatan resmi.1

3.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik sampel yang digunakan daLam penelitian ini adalah purposve sampling,

yakni anggota sampel ditentukan berdasarkan pada ciri tertentu yang dianggap mempunyai

hubungan erat dengan ciri-ciri informan.oleh karena itu peneliti dengan sengaja menentukan

anggota sampelnya berdasarkan pengetahuan  tentang keadaan populasi.

Berdasarkan teknik sampel ini, maka informan yang digunakan adalah:

1. Kepala desa/sekertaris desa : 1 orang

2. Ketua BPD : 1 orang

3. Kabid Pemberdayaan Masyarakat : 1 orang

4. Kepala Dusun di lokasi wisata : 1 orang

1 Lexy Moleong (1990)Metodologi Penelitian kualitatif.Remaja Rosdakarya.Bandung.



5. Tokoh Masyrakat : 2 orang

6. Masyrakat Desa Lifuleo : 3 orang

7. (POKDARWIS) : 3 orang

8. Koordinator Umum  Bengkel Appek : 1 orang

9. Koordinator Program Bengkel Appek : 1 orang

10. Pendamping lapangan Bengkel Appek : 1 orang +

JUMLAH : 15 Orang

3.3 Operasional Variabel

Variabel Utama dalam penelitian ini adalah’ Peran Bengkel Appek Sebagai

Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Pantai Oesina Di Desa

Lifuleo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.  Yang diukur Berdasarkan 3 (tiga)

bidang yaitu : bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial budaya.

1. Bidang Ekonomi

Yang menjadi fokus penelitian pada bidang ekonomi yaitu adanya peran edukasi

yang memberikan pendidikan jangka panjang bagi masyarakat dengan berbagai

kegiatan yaitu sebagai berikut : pelatihan pengembangan usaha ekonomi produktif,

pelatihan keterampilan teknis,pelatihan manajemen usaha, pengadaan, kantin

POKDARWIS, adanya pungutan biaya untuk karcis masuk

Indikatornya:

a. Pelatihan-pelatihan

b. Pengadaan Kantin POKDARWIS



c. Pungutan biaya Karcis masuk ke tempat wisata

2. Bidang politik

Yang menjadi fokus penelitian pada bidang politik dengan adanya peran diseminasi

inovasi yang menyebarluaskan informasi kepada publik, advokasi serta monitoring

dan evaluasi untuk mengkawal masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan atau

keputusan yang ada di desa, dengan berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

PERDES partisipatif tentang sistem perlindungan dan pengelolaan pesisir pantai,

PERDES tentang alokasi anggaran yang berpihak pada kepentingan pengembangan

Pesisir Pantai dan Ekosistem laut,pelatihan penyusunan regulasi lokal, Pembentukan

kelompok sadar wisata ( POKDARWIS ).

Indikatornya:

a. PERDES partisipatif tentang sistem perlindungan dan pengelolaan pesisir

pantai.

b. PERDES tentang alokasi anggaran yang berpihak pada kepentingan

pengembangan pesisir pantai dan ekosistem laut.

c. Pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS )

3. Bidang sosial budaya

Yang menjadi fokus penelitian pada bidang sosial budaya adanya peran

konsultasi antara sesama warga masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan,

dengan berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut: Diskusi kampung, Gotong

royong untuk setiap pembangunan, aktivitas Sanggar seni budaya, aktivitas

kelompok pengrajin kain tenun,aktivitas kelompok pangan lokal.

Indikator :



a. Diskusi kampung

b. Gotong royong untuk setiap pembangunan di daerah wisata

3.4  Jenis dan sumber Data

1) Data primer

Data primer diperoleh dengan cara Wawancara mendalam kepada informan

penelitian. Melalui wawancara mendalam dan observasi penelitian akan

mendapatkan informasi secara mendalam mengenai peran Peran Bengkel Appek

Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengelola  Wisata

Pantai Oesina Di Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.

Metode Wawancara dipilih karena :

1) Mendapat informasi yang cepat dan akurat

2) Bisa berinteraksi langsung dengan responden penelitian

3) Pertanyaan yang diajukan mengikuti panduan yang di buat sebelumnya.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh di kumpulkan untuk menunjang/melengkapi    penelitian dari

berbagai sumber yang telah ada seperti jurnal, buku - buku, dokumen - dokumen

bengkel Appek dan pemerintahan desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Adalah proses percakapan dan Tanya jawab anatara peneliti dan informan yang

diarahkan untuk mendapatkan informasi dan dilakukan pada saat istirahat atau

waktu senggang. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu



menyusun daftar pertanyaan sehingga tidak ada pertanyaan yang terlewatkan

karena peneliti tidak dapat mengingat se,ua daftar pertanyaan.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi untuk mengamati obyek penelitian secara langsung

sehingga dapat mendokumentasikan dalam bentuk foto.

3. Dokumentasi

Pada studi ini peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai informasi

tertulis, terutama arsip buku – buku, jurnal tentang pendapat, teori dan tulisan

lainnyayang relevan dengan tujuan penelitian ini.

3.6 Teknik Pengelolaan data

Data - data yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan diolah dengan menggunakan

tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengeditan Data : proses ini dilakukan untuk mengecek, memeriksa

kelengkapan data yang terkumpul.

2. Analisis Deskriptif : data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan

diinterprestasikan

3.7 Analisis Data

Setelah memperoleh data dan informasi dari hasil wawancara dan observasi, kemudian

penulis menganalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif mulai dari pengumpulan data

dimana data di buat dalam bentuk transkip, penyajian data dibuat dalan bentuk teks, naratif,

dan tabel, sedangkan gambar disajikan dari hasil observasi.


