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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. 

Kampar tentang implementasi bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) 

yang dilakukan selama tiga bulan dimulai dari bulan Desember 2017- Februari 

2018. Peneliti memilih daerah ini karena berdasarkan pengamatan penulis, salah 

satu desa di Kecamatan Kampar Utara yang melaksanakan program keluarga 

harapan jadi penulis ingin meneliti atau mengetahui bagaimana pelaksanaan 

bantuan sosial PKH tersebut khususnya di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara 

Kab. Kampar.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penilitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri 

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Suatu penelitian 

yang berusaha menjawab tentang bagaimana implementasi bantuan sosial 

program keluarga harapan (PKH) di desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. 

Kampar. 

3.2.2 Sumber Data 

 Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. 
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Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui 

wawancara (interview) dan observasi. Sumber data pada penelitian ini 

diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pelaksana-pelaksana dan 

peserta PKH di tingkat Kabupaten Kampar dan di Desa Muara jalai. 

b. Data Sekunder 

Yaitu sumber data yang sudah dipublikasikan atau diolah oleh 

instansi yang terkait. Data ini dapat berupa arsip, buku, literatur, serta 

laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan jenis dan proses 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program keluarga harapan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Pengamatan Langsung atau Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa 

yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data dan 

informasi yang ada mengenai implementasi bantuan sosial program 

keluarga harapan (PKH) di desa Muara jalai Kec. Kampar Utara kab. 

Kampar. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara 

yang mengajukan sederajat pertanyaan kepada responden secara 

langsung sesuai dengan data yang diperlukan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen. Data-data dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-

data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara 

merupakan data primer atau data yang didapat dari pihak pertama. 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber atau tempat penelitian untuk memperoleh 

keterangan penelitian. Penentuan sampel informan dalam penelitian kualitatif 

berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. 

Selain menjadi responden dalam penelitian penulis, subjek juga sebagai 

pemberi informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya responden atau 

subjek penelitian akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Oleh 

sebab itu subjek sangat berpengaruh besar terhadap sebuah penelitian yang sedang 

dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat 2 macam informan, yakni key informan 

dan informan pelengkap. 

3.4.1 Key Informan 

Key informan adalah orang yang benar-benar mengetahui 

suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat 
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diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Informasi 

tersebut dapat berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang 

dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini jumlah key informannya 1 

orang yaitu Bapak Helkis S.Pd selaku Koordinator UPPKH Kab. 

Kampar. 

3.4.2 Informan Pelengkap 

Informan pelengkap adalah orang yang dianggap 

mengetahui permasalahan yang akan diteliti nantinya. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan sebagai informan pelengkap adalah 

para pelaksana PKH ditingkat daerah Kabupaten Kampar  dan 

beberapa masyarakat yang menerima bantuan PKH serta ketua 

kelompok dari anggota PKH Desa Muara Jalai sebagaimana yang 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Daftar Informan Pelengkap 

No Nama Jabatan 

1 Rahma Kurnia Pendamping PKH Kec. Kampar Utara 

2 Rosmiati KASI PJS Dinas Sosial Kab. Kampar 

3 M. Yani HS Kepala Desa Muara Jalai 

4 Khairun Nisak Kaur Umum 

5 Sardiati  Ketua kelompok PKH Desa Muara Jalai 

6 Erdayati  Anggota PKH 2014 

7 Suharni Anggota PKH 2016 

8 Defrianis  Kepala PUSTU Desa Muara Jalai 

9 Rinaldi  Kepala Sekolah SMA N 1 Kampar utara 
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3.5 Metode Analisis 

Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.Untuk 

mengetahui bagaimana implementasi bantuan sosial program keluarga harapan 

(PKH) di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, penulis 

menggunakan metode analisa deskriptif yaitu suatu analisa yang berusaha 

memberikan gambaran terperinci mengenai bantuan sosial PKH yang ada di desa 

Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar berdasarkan kenyataan dilapangan 

dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk analisa deskritif yang dilengkapi hasil 

wawancara dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan 

keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta 

memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta 

saran. 

 Dalam menganalisis data penulis menggunakan beberapa langkah yaitu: 

pertama, pengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi 

yang akan penulis lakukan dengan cara datang langsung kelokasi tempat 

penelitian. Kedua, reduksi data yaitu proses seleksi dari data yang diperoleh 

dilokasi. Ketiga, penyajian data yaitu sekumpulan yang tersusun yang 

memungkinkan adanya penarikan dan pengambilan tindakan. Keempat, penarikan 

kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data yang telah penulis lakukan 

sebelumnya maka ditarik kesimpulan dengan cara menganalisa dari data-data 

yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti. 


