
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Penentuan Metode Penelitian 

  Dalam penelitian ini ,penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dimaksud 

dengan pegukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu menurut Singarimbun dan 

Effendi ( 1989:57 ) didasarkan pada metode deskriptif kualitatif,penulis menggambarkan konsep 

dan memghimpunkan data . 

3.2 Operasional variabel 

Evaluasi pelaksanaan program  dengan indikator : 

1. Efektivitas 

Aspek yang diukur : 

 Jumlah rumah 

2. Efisiensi bilaman kita membayangkan hal pengguna sumber daya secara optimum untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

Aspek yang diukur : 

 waktu 

 Biaya 

3. Adequacy ( kecukupan)  dalam kebijakan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai 

sehingga sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. 

Aspek yang diukur : 

 Tingkat pencapaian hasil 



4. Equality ( pemerataan ) usaha dalam kelompok yang berbeda dalam masyarakat 

Asek yang dikur : 

 Kegiatan dan biaya atau biaya secara merata 

5. Responsiveness 

Aspek yang diukur : 

 Respon pemerintah 

 Respon warga 

6. Approprateness ( ketepatangunaan ) 

Aspek yang diukur: 

 Kelayakan 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

 Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Kantor Desa Compang 

Dalo Kecamatan Ruteng Kabupaten  Manggarai yang berjumlah 10 orang. 

3.3.2 Sampel  

Warga  : 5  Orang 

Pelaksana  : 5 Orang 

Jumlah  : 10  ORANG 

3.4 Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Data Primer 

Yaitu memperoleh data melalui kegiatan penulis langsung untuk mendapatka data yang 

diperlukan, penulis menggunakan metode: 



a. Observasi yaitu: pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke lokasi 

penelitian. 

b. Wawancar yaitu: tehnik pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada 

responden tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitiana ini. 

2. Data Sekunder 

Yaitu dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dokumentasi, dan bahan lain 

dengan objek penelitian. 

3.4.1 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.4.2 Teknik pengolahan data 

  Teknik pengolahan data yamg digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengunakan observasi yaitu pengumpulan data melalui pengmatan langsung kelokasi 

penelitian. 

3.4.3 Teknik analisis  data 

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah analisis data kualitatif 

yaitu analisis data terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan dalam penelitian 

dalam mendapatkan data. Jadi tehnik analisis data dilakukan dengan penyajian data yang 

terdapat melalui keterangan dari responden . 

 

 


