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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di desa Nusantara Jaya
kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir penulis memilih lokasi ini karena
bertepatan pengamatan penulis. Terdapat permasalahn yang perlu pengamanan
lebih lanjut khusus nya pada pelaksanaan program Desa Maju Indragiri Hilir
Jaya (DMIJ) di desa Nusantara Jaya kecamatan keritang kabupaten indragiri
hilir.
3.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualtitatif karena
mengambarkan Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)
Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
Adapun sumber data dari penelitian ini:
a) Data primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh
organisasi atau peroranan lansung dari objeknya, dalam penelitian ini
penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari para
masyarakat setempat di Desa Nusantara Jaya kecamatan keritang.
Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari
informasi mengenai srategi optimalisasi pembangunan di desa

36

Nusnatara Jaya melalui program Desa Maju Inhil jaya (DMIJ) pada
Desa Nusantara Jaya.
b) Data Skunder
Data skunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah
jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah
dalam bentuk publikasi. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan
data dari perpusakaan, buku-buku Undang- Undang, Peraturan
Bupati (PERBUP), Peraturan Daerah (PERDA) dan data skunder
yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dilembagalembaga yang berkaitan dengan masalah.
3.3 Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk
mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :
a) Observasi
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja,
sistmatis mengenai penomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk
kemudian dilakukan pencatatan. Pencatatan data observasi bukanlah
hanya sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan
kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat. Untuk
mengamati kejadian yang komplek dapat menggunakan alat bantu
misalnya seperti kamera, video tape, dan audio tape recorder. Observasi
yang

dilakukan

dalam

penelitian

ini

yaitu

mengobservasi

37

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Desa
Nusantara Jaya Kecamatan Keritang, untuk mengamati objek penelitian
secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.
b) Interview (Wawancara)
Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan informasi secara langsungdengan mengungkapkan
pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna
berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan
kegiatannya dilakukan secara lisan.
Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian
ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana
peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab
secara bebas. Tujannya agar mendapatkan informasi yng valid,
menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek
penelitian. Yang akan di wawancara pada penelitian ini adalah
masyarakat Desa Nusantara Jaya kecamatan keritang, dan aparatur
desa yang bertanggung jawab atas penanganan pembangunan desa.
c) Dokumentasi
Tidak kalah penting dengan metode-metode lain. Metode
dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan
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sebagainya. Data ini cenderung kepada data sekunder. Berdasarkan
penelitian tersebut maka dengan ini penulis menggunakan metode
dokumentasi untuk memperoleh data tentang Evaluasi Pelaksanaan
Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Nusantara Jaya
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
3.4 Informen Penelitian
Informen penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa
informasi kepada peneliti .
Tabel 3.1 Informen Penelitian
No

Kriteria

Jumlah

1

Leader Sekretariat DMIJ

1 orang

2

Spesialis Pemerintahan dan Aset Desa

1 orang

3

Kepala Desa Nusantara Jaya

1 orang

4

Sekretaris Desa Nusantara Jaya

1 orang

5

Ketua RT Nusantara I

1 orang

6

RW Nusantara I

1 orang

Jadi yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini adalah
Kepala/Leader Sekretariat DMIJ kabupaten Indragiri Hilir 1 (satu) orang,
Pegawai yang bertugas dibidang Spesialis Pemerintahan dan Aset Desa 1 (satu)
orang, Sekretaris Desa nusantara jaya 1 (satu) orang, jadi jumlah seuruh
informan berjumlah 3 (tiga) orang.
3.5 Metode Analisis
Dalam menganalisis peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan
secara utuh dan nyata mengenai Evaluasi Pelaksaan Program Desa Maju Inhil
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Jaya (DMIJ) di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri
Hilir, kemudian data akan dituangkan dalam bentuk tabel dan angka dan
presentasi untuk selanjutnya di analisis dengan deskriptif analisa, dengan
menganalisis penulis akan menuangkannya dengan teknik deskriptif kulalitatif
yaitu dengan presentase .

