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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Penentuan Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu indikator penting dalam 

melakukan sebuah penelitian. metode penelitian dapat digunakan untuk 

mempermudah peneliti dalam mencari jawaban atas rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini 

yaitu untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai bagaimana 

Studi Tentang Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan  Di Desa Fohoeka Kecamatan Nanaet Duabesi Kabupaten Belu, 

maka metode penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian 

yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena dan 

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan sejumlah unit yang di teliti. 

3.2 Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Desa Fohoeka Kecamatan Nanaet Duabesi  

Kabupaten Belu. Pengambilan lokasi tersebut merujuk pada tujuan penelitian 

untuk mengetahui bagaimanakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan  Di Desa Fohoeka. 

3.3Teknik Penentuan Informan 

  a.  Penentuan Informan 

Penetuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu bahwa yang 
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menjadi informan benar-benar mengetahui permasalahan penelitian sehingga 

dapat memberikan data yang akurat. 

b. Informan  

Berdasarkan teknik penetuan informan di atas, maka informan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Kepala Desa                                                         =  1 orang 

2. Aparat Desa                                                          =  2 0rang 

3. Masyarakat Umum Desa Fohoeka                        =  6 orang  

_______________________________________________________________________ 

Jumlah                                                                    = 9 orang                                                           

3.4 Operasional Variabel 

Variabel utama dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Fohoeka. 

Ada 2 faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

yaitu faktor interen dan faktor eksteren. 

Berdasarkan defenisi operasional variabel di atas, maka aspek-aspek yang 

dilihat adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Interen ( faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau      

individu). 

a. Kesadaran/kemauan. 

Indikator; adanya kemauan atau kesadaran masyarakat dalam 

partisipasi pembangunan. 

b. Pendidikan. 
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Indikator; adanya kesadaran masyarakat akan pendidikan. 

c. Pendapatan/penghasilan. 

Indikator; adanya pemerintah desa dalam mengelolah dana atau SDM 

dengan baik. 

2. Faktor Eksteren (faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau 

individu). 

a. Kepemimpinan pemerintah desa. 

Indikator; adanya  pemerintah desa dalam memberikan teladan yang 

baik kepada masyarakat. 

b. Fasilitas. 

Indikator; adanya fasilitas yang memadai sehingga dapat tercipta 

program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3.5  Jenis Dan Sumber Data  

a.  Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh/dikumpulkan secara langsung dari 

hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, terutama dari informan 

melalui wawancara. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari 

sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

a.  Observasi 
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Metode ini menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap 

suatu benda, kondisi, situasi proses atau perilaku. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari wawancara. 

c.  Dokumentasi 

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. 

3.7 Teknik Pengelolan Data 

Setelah data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan 

teknik editing, yaitu kegiatan memeriksa data yang terkumpul.1 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif teknik 

ini digunakan untuk mendeskripsikan atau mengambarkan variabel yang 

diteliti untuk menjawab masalah yang dihadapi. 

 

 

 

 

 

 

 


