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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), penelitian 

lapangan ini dilakukan dengan survey langsung ke objek penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Dimana 

penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deksriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari 

suatu individu. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sungai Sahurai Kecamatan Rantau 

Badauh Kabupaten Berito Kuala. Alasan memilih lokasi penelitian di Desa Sungai 

Sahurai karena desa di sini masih aktif dalam menjalankan program PNPM 

Mandiri Perdesaan dari semua desa yang ada di Kecamatan Rantau Badauh. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan sesuatu, baik orang atau benda ataupun 

lembaga (Organisasi) yang akan diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah 
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pengurus dari PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten 

Barito Kuala, serta masyarakat yang melakukan peminjaman di PNPM Mandiri 

Perdesaan Di Desa Sungai Sahurai. 

2.   Objek Penelitian 

Sebagai objek penelitian ini adalah Peran dan Kendala  PNPM Mandiri 

Perdesaan di Kecamatan Rantau Badauh. 

 

D.  Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari: 

1. Data Primer 

Yaitu merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara. Contoh 

seperti wawancara, observasi dan lain-lain. Dalam hal ini penulis menggunakan 

metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan artikel-artikel yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Contohnya seperti mencari informasi lewat buku, 

mencari informasi melalui arsip dan lain-lain. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini di dapat dari ketua pengurus 

PNPM Mandiri Perdesaan yaitu ibu Siti Rusmiyati, BA dan 10 informan lain. 

 

E.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah  wawancara dan dokumentasi. 
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Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pengelola 

PNPM Mandiri Perdesaan  Kecamatan Rantau Badauh serta masyarakat yang 

menjadi nasabah PNPM Mandiri Perdesaan guna melengkapi data yang 

diperlukan tentang Peran PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sungai Sahurai Kecamatan Rantau Badauh. 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

bahan-bahan berupa buku, dokumen, jurnal atau bahan pustaka lainnya yang ada 

hubungannya dengan objek penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh data 

yang menunjang kelengkapan penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data secara deskriptif 

kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil peneliti kumpulkan, maka 

peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara 

utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. 

 

 

 

 


