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BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahaan Sedinginan Kecamatan Tanah

Putih Kab. Rokan Hilir. Adapun waktu penelitian ini dari bulan Januari 2017

sampai Juli

1.2 Jenis dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relavan dan lengkap.

Jenis data dari penelitian ini yaitu data kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut

Sugiyono (2011:15), data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk

kata, kalimat, dan gambar. Data yang berupa kata-kata, atau gambar dapat

diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lalinnya.

Menurut Riant Nugroho (2013:37), penelitian Kualitatif adalah penelitian

data yang bersifat bukan numerik atau bukan angka-angka, melainkan kata-kata

atau penyataan-penyataan.

Bila dilihat dari sumber datanya, maka menurut Sugiyono (2011 :156)

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber data yang penulis kumpulkan dalam penellitiaan ini antara lain berupa :
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1. Data Primer

Menurut Etta mamamng Sugaji (2010:44), data primer yaitu data

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalalui media

perantara), data primer ini diperoleh dari :

a. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkai

dengan masalah Progam Keluarga Harapan.

b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada lokasi penelitian

yakni wilayah di Kelurahaan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih

Kab. Rokan Hilir

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh penelitian secara

tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder diperoleh dari dokumen-

dokumen, buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan

foto-foto sebagai bukti penelitian yang dapat mendukung dan penjelasaan masalah

yang diteliti.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mendukung penelitian,

diperoleh melalui metode-metode tertentu pada sumber-sumber tertentu, dan

menggunakan alat atau instrumen tertentu. Dalam penelitian kualitatif, Emzir

(2010:5) menyatakan bahwa pengumpulan data cenderung terdiri dari:
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1. Data dalam bentuk penyataan umum untuk memungkinkan partisipan

menghasilkan jawaban-jawaban.

2. Data kata-kata (teks) atau data gambar (picture).

3. Informasi dari sejumlah kecil individu atau situs

Untuk melakukan penelitian terhadap Efektifitas Tujuan Pelaksanaan

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup

Masyarakat pada Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten

Rokan Hilir, maka metode pengumpulan data yang dingunakan yaitu :

3.3.1 Observasi

Alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi. Metode ini

menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda,

kondisi, situasi, proses dan perilaku.

3.3.2 Dokumentasi

Pada metode dokumenter, alat pengumpulan datanya disebut form

pencatatan dokumenter, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen

tersedia. Juga termasuk dokumen-dokumen ekpresif (expresissive documenct),

seperti biografi, autobiografi, surat-surat dan buku harian, dan termasuk juga

laporan media massa (massa media report) baik melalui suart kabar, majalah,

radio, televisi maupun media catak dan elektronik lainnya.
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3.3.3 Wawancara

Metode wawancara (interview) yaitu kegiataan pengumpulan data yang

dilakukan melalui dialog dan tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang

dianggap perlu atau mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya Dalam

wawancara, alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Suatu

pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh

pengumpulan data, sebab dialah yang akan menayakan dan menjelaskan kepada

respoden.

3.4 Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 :

97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang

akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informa diantaranya:
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Tabel 3.1 Jumlah Responden

No Jabatan Jumlah
1 Kepala Lurah 1
2 Koordinator Pendamping  Kecamatan 1
3 Masyarakat Penerima Bantuan Program

Keluag\rga Harapan
20

Jumlah 22
Sumber :Data Olahan tahun 2017

3.5 Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul ( apapun sumber, metode, dan alat

pengumpulannya) selanjutnya perlu diolah dan dianalisis untuk menjawab

masalah penelitian. Analisis merupakan proses untuk mengelompokan pengurutan

data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai

dengan data yang ada. Metode atau cara yang digunakan untuk menganalisis data-

data penelitian pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif.

Data dalam penelitian kualitatif dianalisis melalui membaca dan mereview

data ( catatan observasi, transkip wawancara) untuk mendektesi tema-tema dan

pola-pola yang muncul (Emzir, 2010:17).

Menurut Sugiyono (2011:169), metode analisis data deskriptif adalah

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum dan generalisasi.
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Lebih lanjut miles dan Hubeman (dalam Emzir, 2010:129-133)

menjelaskan ada 3 macam kegiataan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk pada proses pemelihan, pemfokusan

penyederhanaan, abstraksi, dan pentrasformasi “data mentah” yang terjadi dalam

catatan-catatan lapangan tertulis. Data yang sudah direduksi dapat memberikan

gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada

Efektifitas Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat pada Kelurahan Sedinginan

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Model Data (Data Display)

Kita mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan infoemasi yang

tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah

teks naratif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam teks dengan

sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuaikan dengan fakta

yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah

direduksi dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan dilapangan. Semua data

mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung

dilapangan.
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3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Setelah semua data yang berkenan dengan Efektifitas Tujuan Pelaksanaan

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup

Masyarakat pada Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten

Rokan Hilir. Serta mengaikan dengan teori-teori yang ada, maka ditarik

kesimpulan yang sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan

dengan mengacu pada kerangka pemikiraan dan teori-teori pendukung yang

relavan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan

tujuan penelitian ini.


