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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Penentuan Metode Penelitian 

  Menurut Narawi
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 penentuan metode penelitian berpedoman pada 

tujuan penelitian karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan subyek dan obyek penelitian 

berdasarkan fakta fakta yang nyata. Dengan demikian hal itu dapat menguraikan 

dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Metode ini dipandang tepat untuk 

mengkaji tentang permasalahan yang diteliti sebab lebih menjelaskan masalah 

secara mendetail tentang Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Untuk Meningkatkan Produksi Rumput Laut Di Desa Akle 

,Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang. 

B. Teknik Penentuan Informan  

  Informan penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu informan diambil dengan memilih informan yang dianggap mengetahui 

informasi dan masalah secara mendalam tentang obyek penelitian dapat dipercaya 

sebagai sumber data yang lengkap. 
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Berdasarkan teknik purposive maka informan yang dipilih adalah sebagai berikut: 

Kepala desa      : 1 orang 

Sekretaris desa     : 1 orang 

Masyarakat petani rumput laut    : 12 orang 

Total       : 14 orang  

C.   Operasional Variabel  

   Dalam penelitian ini variabel utama yang akan diteliti adalah Upaya 

Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Meningkatkan Produksi Rumput Laut di 

desa Akle Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang. Dengan alat ukur antara 

lain, pengembangan akses permodalan , pengembangan alat produksi rumput laut , 

pengembangan akses pemasaran dan pembangunan sarana prasarana penunjang 

usaha rumput laut. 

Aspek aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni : 

1. Pengembangan akses permodalan  

   Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya permasalahan utama yang 

selalu dirasakan menjadi factor utama penghambat dalam menaikan taraf ekonomi 

pada petani rumput laut .  

          Indikator 

 Peningkatan akses permodalan oleh pemerintah desa 
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2. Pengembangan Alat produksi rumput laut 

   Alat yang digunakan petani rumput laut pada umumnya masih yang 

sederhana . penggunaan alat yang masih sederhana ini kemudian berdampak pada 

rendahnya pendapatan mereka. 

Indikator  : 

 Alat budidaya rumput laut  

3. Pengembangan Akses Pemasaran  

   Pasar adalah faktor penting dalan menjalankan usaha. Tidak adanya pasar 

dan strategi pemasaran bisa menjadi kendala utama sebuah usaha apabila tidak 

berkembang yang diukur dari akses pemasaran rumpu laut ke pedagang rumput 

laut dan bumdes 

Indikator  

 Bumdes 

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Produksi rumput laut 

         sarana dan prasarana merupakan factor penting dalam menunjang 

budidaya atau produksi rumput laut berupa : tempat budidaya rumput laut 

dipesisir pantai dan perahu kecil menggunakan dana Desa dan swadaya 

masyarakat 

Indikator  

 Tempat budidaya rumput laut di pesisir pantai 

 Perahu kecil 
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D.     Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 Data primer , 

 yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara berhubungan dengan informan 

yang meliputu aparat desa akle , dan masyarakat petani rumput laut melalui 

observasi dan wawancara mendalam yaitu data yang doperoleh langsung dari 

informan melalui wawancara .  

 Data sekunder. 

 yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan dokumen dokumen resmi yang 

terkait . data sekunder tersebut yaitu : peraturan desa berkaitan dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat petani rumput laut dan bentuk bentuk 

pelayanan serta pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa dalam 

meningkatkan kesejahteraan. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

 Observasi. 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan . para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. 

 Wawancara  

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui Tanya jawab. 

 Dokumentasi  

Dokementasi dapat berbentuk tulisan , gambar , atau karya karya monumental dari 

seseorang . 
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F.   Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah 

dengan melukakan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari 

objek yang diteliti guna maghasilkan kesimpulan kemudian digambarkan sesuai 

kondisi dan waktu . 

G. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif yaitu satu teknik analisa untuk memecahkan masalah dengan 

pikiran logis dan sistematis untuk mengetahui permasalahan dan fenomena yang 

ada serta menjelaskan sacara menyeluruh berdasarkan fakta yang ada di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


