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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Bentuk Penelitian 

       Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif ini adalah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

sebagai metode alamiah (Moleong, 2017:6). 

       Deskripsi adalah bentuk pernyataan yang memuat pengetahuan ilmiah, 

bercorak deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai bentuk, susunan, 

peranan, dan hal-hal yang terperinci. Disebut penelitian kualitatif deskriptif karena 

penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada hubungan penyimpulan deduktif 

dan induktif, serta analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang 

diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar,2014:5). 

       Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif , karena data-data 

yang disajikan berupa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan bagaimana 

kondisi sosial ekonomi penerima Program Keluarga Harapan dan implementasi 

Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Desa Gelam Sei Serimah. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 
1. Lokasi Penelitian 

       Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Desa Gelam Sei Serimah 

Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Waktu Penelitian 

       Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak bulan 

Desember 2019 sampai dengan Januri 2020. 

3.3 Informan Penelitian 

       Menurut Moleong (2017) pada dasarnya penelitian kualitatif mengambil 

jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian 

lainnya. Oleh karena itu, peneliti lebih terdahulu menentukan informan dalam 

memperoleh informasi yang diharapkan. Pada penelitian informan yang akan 

peneliti wawancarai adalah seperti tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 Informan Desa Gelam Sei Serimah 
Key Informan Jumlah 

Kepala Desa Gelam Sei Serimah 1 Orang 

Pendamping UPPKH Desa Gelam Sei 
Serimah 

1 Orang 

Peserta PKH/RTSM 4 Orang 
Masyarakat Miskin Yang Tidak 
Menerima Bantuan PKH 

2 Orang 

Total 8 Orang 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Wawancara Mendalam 

       Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan secara 

mendalam. Wawancara mendalam merupakan tanya jawab mengenai masalah 

implementasi PKH antara peneliti dengan informan yang dilakukan secara 

terbuka. Untuk itu pedoman wawancara yang bersifat terbuka sebagai intrumen 

penelitian implementasi PKH digunakan untuk memberikan kebebasan bagi 

informan untuk menyampaikan pendapatnya tentang implementasi PKH di desa 

gelam sei serimah, pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang 

ditentukan sesuai dengan kepemilikan informasi yang akurat tentang 

implementasi PKH. 

       Wawancara tersebut dilakukan dengan cara bertemu secara langsung dengan 

Pendamping PKH selaku kordinator PKH di desa gelam sei serimah. 

2. Observasi 

       Observasi adalah kegiatan mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung 

terhadap suatu objek, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

observasi/pengamatan lansung terhadap fenomena atau gejala yang terjadi 

dilapangan. Observasi juga dimaksudkan untuk lebih mengetahui kondisi 

dilapangan secara mendalam mengenai proses pelaksanaan implementasi PKH 

yang dilakukan secara langsung dan nyata. Pengamatan dilakukan terhadap 

berbagai pihak yang menjalankan implementasi PKH di Desa Sei Serimah. 
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       Ketika melakukan observasi peneliti juga  mencocokkan informasi yang telah 

didapat dengan informan setelah dilakukan wawancara. Observasi dilakukan 

dengan cara berkeliling, mengamati dan mendokumentasikan area objek yang 

sedang diteliti. 

3. Dokumentasi 

       Sugiyono (2013:329) berpendapat bahwa dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, dokumen berupa studi kepustakaan yakni 

menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dan 

buku-buku, jurnal-jurnal dan dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, 

pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

       Dokumen dalam penelitian tentang implementasi PKH dapat berupa, data-

data mengenai implementasi PKH, serta informasi mengenai implementasi PKH 

yang telah dilaksanakan di desa gelam sei serimah. 

3.5 Teknik Analisis Data 

       Menurut Bogdan dan Biklen (2015) , analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilih-milih menjadi satuan yang dapat dikelola, memsistesikan, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. 

       Di dalam melakukan analisis dan penelitian mengacu kepada beberapa 

tahapan yang dijelaskan Miles dan Hubermas yang terdiri dari beberapa tahapan 

antara lain: 
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1. Pengumpulan data (Data Collection) adalah Pengumpulan data merupakan 

bagian integral dari kegiatan analisi  data. Kegiatan pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi. Hal ini dipilih karena melalui observasi, wawancara 

dan studi dokumentasi peneliti dapat melihat secara lebih lengkap dan 

terperinci terkait implementasi Program Keluarga harapan. 

2. Reduksi Data (Data Reduktion) adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok,menfokuskan pada hal-hal yang paling penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk malakukan 

pengumpulan data selanjutnyadan mencarinya bila diperlukan. 

3. Penyajian Data (Data Display) adalah Kegiatan sekumpulan informasi 

dalam bentuk tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman 

penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel 

ataupun uraian penjelasan. 

4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion 

drawing/verifikasi), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi 

yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan  

dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan 

ulang pada catatan-catatan dilapangan sehingga  data-data dapat diuji 

validitasnya.
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