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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif adalah data penelitian yang berbentuk 

angka-angka.
43

 Atau yang disebut juga dengan statistik diskiptif atau statistik 

deduktif, yaitu kegiatan statistik yang dimulai dengan menghimpun data, 

menyusun atau mengatur data, mengelola data, menyajikan dan menganalisis 

data angka, guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa atau 

keadaan.
44

 

Menurut Ulber Silalahi penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang berpola menggambarkan apa yang ada dilapangan dengan 

mengupayakan penggambaran data, bertujuan mengupayakan suatu penelitian 

dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat menganai 

fakta dari suatu peristiwa sifat tertentu, atau menggambarkan fenomena secara 

detail. 
45

 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif persentase. Pendekatan ini sesuai dengan judul penulis yang 

meneliti tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan 

Dana Tunai Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kualu Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. Sedangkan waktu mengadakan penelitian ini diadakan 

selama 6 bulan terhitung dari bulan Maret- Agustus 2019. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
46

 Populasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima 

program keluarga harapan (PKH) bantuan dana tunai dan menetap di Desa 

Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebanyak 157 KK yang 

sudah menerima bantuan dana tunai PKH. 

2. Sampel 

Sampel secara sederhana dapat diartikan sebagai bagian dari 

populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. 

Dengan kata lain sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representatif atau mewakili populasi.
47

 Sampel dalam 

penelitian ini yaitu masyarakat penerima manfaat bantuan dana tunai 

program keluarga harapan (PKH). Sehingga dalam penentuan sampel 

penelitian, peneliti mengambil sampel dengan metode Random Sampling 

(secara acak), dimana random sampling merupakan proses pemilihan 

sampel dalam cara tertentu yang di dalamnya semua elemen dalam 

populasi yang didefeniikan mempunyai kesempatan yang sama, bebas, dan 

seimbang di pilih menjadi sampel. Dan juga memberikan peluang yang 

sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut
48

, sehingga 

penghitungan sampel yang dilakukan yaitu dengan menggunakan rumus 

Slovin dengan nilai kritis 10%.
49
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n   =    N                

1 + Ne
2
 

Dimana : 

n : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

e : Persentase Kesalahan Sampel, a= 0,1 (10%)  

  n   =  N 

           1 + Ne
2 

  n   =       157 

            1 + 157 (0,1)
2
 

  n   = 61, 0894 atau menjadi 61 sampel. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan 

instrument: 

1. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data 

dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek 

penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga mendapatkan 

gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Tujuannya 

adalah untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang program 

keluarga harapan (PKH) bantuan dana tunai di Desa Kualu.  

2. Angket atau Quesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada orang lain yang 

dijadikan respon untuk dijawab. Angket digunakan untuk memperoleh 

data tentang efektivitas bantuan dana tunai program keluarga harapan 

(PKH)  dalam pemberdayakan masyarakat miskin. Pada angket ini 

menggunakan data ordinal dan penulisan angket ini penulis menggunakan 

format Rating Skala dan menyajikan data penilaian dengan altenatif 

jawaban sebagai berikut :
50
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a. Untuk jawaban “ Sangat Setuju” diberi skor 5 

b. Untuk jawaban “ Setuju” diberi skor 4 

c. Untuk jawaban” Kurang Setuju”diberi skor 3 

d. Untuk jawaban  “ Tidak Setuju” diberi skor 2 

e. Untuk jawaban “ Sangat Tidak Setuju” diberi skor 1 

3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kuantitatif 

persentase yaitu setelah dikumpulkan, selanjutnya data tersebut 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data kuantitatif dan data 

kualitatif, selanjutnya melakukan analisis data deskripsikan dengan 

menjelaskan tingkat efektifitas bantuan dana tunai program PKH dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin. Data kualitatif digambarkan dengan 

penjelasan kata- kata dan data kuantitatif di persentasekan kemudian 

ditafsirkan dalam bentuk kalimat. 

 

P= F   X 100% 

 N 

Keterangan: 

P: Angka Presentase 

F: Frekuensi 

N: Jumlah individu 

Hasil pengelolahan data dengan presentase selanjutnya ditafsirkan 

dalam klasifikasi sebagai berikut:
51

 

a. 81% - 100% dikategorikan sangat efektif 

b. 61% - 80% dikategorikan efektif 

c. 41% - 60% dikategorikan kurang efektif  

d. 21% - 40% dikategorikan tidak efektif  

e. 0% - 20% dikategorikan sangat tidak efektif  
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