
37 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Menurut Sugiono (2010: 91) 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 membuat perbandingan  atau  menghubungkan  antara  variabel  satu  

dengan  variabel  yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab tentang 

Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Nagari Tanjuang Bungo 

Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota. 

 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki 

Kabupaten Limapuluh Kota, tentang Analisis Pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH). Penelitih memilih daerah ini karena berdasarkan pengamatan 

penulis, terdapat permasalahan yang perlu penanganan lebih lanjut khususnya 

tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

a) Data Primer data   yang   diperoleh langsung   dari   responden   yang 

merupakan  sumber  utama  dalam  penelitian  ini,  yakni  data  yang  

diperoleh langsung dari hasil angket dan wawancara yang ditetapkan. 

b) Data Sekunder Yaitu sumber data yang sudah di publikasikan atau 

diolah oleh instansi yang terkait. Data ini dapat berupa arsip, buku, 
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literature, serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan 

jenis dan proses pelaksanaan kegiatan- kegiatan Program Keluarga 

Harapan (PKH). 

 

3.4 Subjek Penelitian/ Informan Penelitian 

Subjek Penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Arikanto (2013 : 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju 

untuk diikuti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian ini merupakan sumber informasi 

yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan secara jelas dan mendalam. 

Selanjutnya penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap 

sebagai key informant dilakukan cara yaitu purposive sampling. Alasan penulis 

menggunakan dua teknik tersebut karena sumber informant dalam ini terbagi dua 

pihak, yaitu unit pelaksanaan PKH (UPPKH) Kec. Suliki dan masyarakat yang 

merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah 

informan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelian ini adalah Pendamping 

Program Keluarga Harapan, Ketua PKH, dan pihak yang kompeten dalam 

Bantuan Sosial Keluarga Harapan di Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki 

Kabupaten Limapuluh Kota. 

Teknik Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tertentu yang 
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dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan 

memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti Sugiyono (2016 : 85), 

subjek penelitian dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Subjek Penelitian/ Informan Penelitian 

 

NO Jabatan Kategori 

1 Camat Kec. Suliki 1 

2 Koordinator UPPKH Kec. Suliki 1 

3 Pendamping PKH 2 

4 Tokoh Masyarakat 1 

5 Peserta PKH 7 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini meggunakan cara: 

a. Observasi 

Yaitu mengadakan peninjauan langsung kelapangan dengan 

tujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Wawancara 

Yakni  dengan  cara  mengajukan  pertanyaan  secara langsung 

kepada responden, sifat wawancara ini adalah wawancara terstruktur 

dimana daftar pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh 

peneliti. 

c. Dokumentasi yakni mengumpulkan data berupa foto-foto 

 

3.6 Analisis Data 

Sebuah  data  dan  segala  bahan-bahan  yang  dibutuhkan  terkumpul, 

penulis memisahkan dan mengelompokkan menurut jenisnya dan disajikan dalam 
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bentuk table   frekuensi   dan   prosentase.   Dalam   penelitian   ini   data   

dianalisa   secara deskriptif Analitis yakni  memberikan  gambaran  secara  umum  

mengenai  variabel yang  diteliti  dan  diiringi  dengan  uraian  dan  penjelasannya  

berdasarkan  data  hasil penelitian, serta melakukan analisa terhadap masalah yang 

ditemukan dilapangan. 

Teknik dalam menganalisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk 

catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan. 


