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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2009:21) metode deskriptif  adalah metode yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian 

tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

Sedangkan menurut  Moh. Nazir (2003:4) pengertian metode deskriptif 

adalah Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

3.2 Lokasi Penelitian  

Dalam  penulisan  proposal  ini  penulis  melakukan  penelitian yang 

berlokasi di desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores 

Timur. 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Secara operasional yang dimaksud dengan Implementasi Program 

Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada 

Rumah Tangga Sangat Miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang 

telah ditetapkan. Persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dibagi dalam tiga 

tahap yaitu : 
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Tahap I:  Perencanaan Kegiatan 

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan 

secara jelas 

Aspek yang diukur : 

1) Adanya tujuan PKH yang ingin dicapai 

2) Sasaran  yang menjadi penerima PKH 

2. Menentukan Standar Pelaksanaan 

Aspek yang diukur : 

1) Prosedur Pelaksanaan PKH 

3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan 

Aspek yang diukur : 

1) Kesesuaian waktu dan proses penyaluran dana 

Tahap II : Konsolidasi Kegiatan  

1. Staf 

Aspek yang diukur : 

1) Proses Perekrutan Pendamping 

2) Peran Pendamping 

2. Sumber daya (fasilitas) 

Aspek yang diukur : 

1) Ketersediaan tempat dan peralatan yang dibutuhkan 

3. Biaya  

Aspek yang diukur : 
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1) Kesesuaian besar bantuan  yang diterima oleh penerima 

PKH 

Tahap III : Pelaksanaan Kegiatan 

1. Menentukan jadwal 

Aspek yang diukur : 

1) Kejelasan informasi dari staf pelaksana kepada penerima 

PKH 

2. Melakukan pemantauan 

Aspek yang diukur : 

1) Cara dari staf pelaksana untuk memberikan informasi 

kepada penerima PKH 

3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 

program. 

Aspek yang diukur: 

1) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan 

3.4 Teknik  Pengumpulan  Data 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu peneliti dalam teknik pengumpulan data, 

dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan 

yang berhubungan dengan masalah penelitian.  

Terkait dengan masalah penelitian, teknik pengumpulan data 

diperoleh teknik wawancara tidak terstruktur, maka peneliti perlu 
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melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai 

tingkatan yang ada dalam obyek penelitian. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung oleh penulis 

dilapangan atau lokasi penelitian untuk memperolah data yang 

berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

Yaitu menelaah dokumen-dokumen dari semua pelaksanaan 

kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga 

Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. 

3.5 Jenis dan sumber data 

1. Jenis Data 

Saryono (2010 : 1) mengatakan  bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, 

menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau 

keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur 

atau digambarkan melalui pendekatan kuantatif. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan di 

lapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang 

relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam 

penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk 
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mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobyektif 

mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta 

yang ada di lapangan. 

2) Data sekunder atau data tidak langsung adalah data yang 

digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen- dokumen yang 

telah tersedia sesuai kebutuhan penelitian. 

3.6 Informan Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif pengambilan sampel data berkaitan dengan 

siapa yang hendak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan 

penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian 

sebagai pelaku maupun orang lain. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : 

1) Kepala Desa     : 1 orang 

2) Implementor      : 1 orang 

3) Pendamping     : 1 orang 

4) Penerima PKH    : 10 orang 

Jumlah     : 13 orang 

3.7 Analisis Data  

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Dalam penelitian 

kualitatif teknik analisis data yang digunakan sudah jelas yaitu diarahkan 

untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian 
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kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah 

selesai dilapangan. 

  


