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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field 

Research), dimana penulis secara langung terjun ke lapangan untuk mengamati 

objek yang akan diteliti agar memperoleh informasi yang jelas mengenai 

efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan di Desa Kuin Besar ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau 

hubungan antar fenomena yang terjadi (Rustanto, 2015, hlm. 3). Dalam 

penelitian ini mendeskripisikan tentang efektivitas Program Keluarga Harapan 

dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kuin Besar ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk 

mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tujuan penelitian ini dilakukan yang berlokasi 

di Desa Kuin Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.  
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Alasan memilih lokasi di Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh ini karena 

penerapan PKH di Desa ini sudah terhitung cukup lama, selain itu penulis ingin 

mengetahui apakah program ini sudah berjalan dengan efektif di lingkungan 

masyarakat.  

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian adalah informan. Jadi subjek penelitian ini adalah 

Perangkat Desa dan Masyarakat, Pendamping PKH, dan KPM PKH Desa 

Kuin Besar. 

2. Objek penelitian dalah topik permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian (Mukhtazar, 2020, hlm. 45). Objek pada penelitian ini adalah 

efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan di Desa Kuin Besar ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data   

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan adanya suatu pengolahan (Siyoto & Sodik, 2015, hlm. 67). 

Adapun data yang ingin diperoleh dari sumber-sumber data yaitu terdiri dari 

data primer dan sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis 

secara langsung dari sumber datanya (Siyoto & Sodik, 2015, hlm. 67-68). Data 

yang didapat adalah hasil observasi di lapangan dan data-data mengenai dari 

informan.  
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Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis 

dari berbagai sumber yang telah ada yaitu penulis sebagai tangan kedua (Siyoto 

& Sodik, 2015, hlm. 68). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari BPS, buku-buku maupun internet.  

2. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan 

merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam penelitian ini, di 

antaranya adalah 1 orang Pendamping PKH, 3 orang Perangkat Desa dan 2 

orang Masyarakat, dan 7 orang KPM Desa Kuin Besar. Jumlah KPM PKH di 

Desa Kuin Besar adalah 71 orang diambil dari data final tahun 2021 (Lianti, 

2022). Penetapan 4 informan pada komponen pendidikan dan 3 informan pada 

komponen kesejahteran sosial dalam penelitian ini berdasarkan jenjang 

pendidikan anak dan mereka yang memang bersedia untuk di wawancarai. 

Sedangkan untuk informan dari perangkat desa dan masyarakat ada 5 orang 

mereka yang bersedia di wawancara.  

E. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis 

terjun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan 

ruang, tempat, pelaku, kegiatan, objek, waktu kejadian, tujuan, dan 

perasaan (Ghony & Alamnshur, 2016, hlm. 165). Observasi yang akan 

digunakan penulis adalah observasi nonpartisipan karena penulis tidak 
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terlibat secara langsung melainkan hanya sebagai pengamat objek yang 

akan diteliti.  

2. Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data dalam 

metode survei yaitu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan secara 

lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro & Supomo, 2018, hlm. 148). 

Wawancara yang akan digunakan penulis adalah wawancara tidak 

terstruktur (informal). Wawancara ini diawali dengan menggali topik 

umum bersama-sama dengan partisipan dan partisipan diberikan kebebasan 

seluas-luasnya untuk mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan topik 

wawancara (Sarosa, 2021, hlm. 23).  

3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh langsung 

dari lokasi penelitian, baik berupa tulisan seperti buku, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan ataupun dapat berupa dokumen seperti gambar, rekaman 

,video dan data yang relevan. 

F. Teknik Pengolahan Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam penyajian data pada penelitian ini 

adalah: 

1. Editing data (penyesuaian data), yaitu mengoreksi atau menyeleksi data 

mana yang diperlukan untuk menentukan mana yang relevan dan yang 

tidak relevan (Sugiarto, 2017, hlm. 252). 
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2. Deskripsi, yaitu menyusun data penelitian yang telah diedit dengan 

mengelompokkan masalah-masalah utama sehingga tersusun secara 

sistematis. 

3. Interpretasi adalah penafsiran kembali data yang telah dikumpulkan dengan 

melalui tahapan pengelompokkan masalah. Dalam menafsirkan data ini, 

peneliti akan menganalisis satu per satu, kemudian mengorelasikan unit-

unit data berdasarkan pokok masalah penelitian, fokus penelitian, dan 

tujuan penelitian sehingga mendapatkan jawaban dari penelitian yang telah 

dilakukan (Sugiarto, 2017, hlm. 257).  

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun urutan data, mengorganisasikannya 

ke dalam suatu pola, kategori, dan deskripsi dasar. Analisis data bertujuan untuk 

mendapatkan makna yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola 

deskripsi, dan menemukan hubungan antar dimensi deskripsi penelitian (Ghony & 

Alamnshur, 2016, hlm. 285). Dalam menganalisis data, penulis menggunakan 

teknik analisis data deskriptif-kualitatif yang mana memberikan gambaran berupa 

kalimat tentang pemahaman Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 

Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuin Besar ditinjau dari Perspektif 

Ekonomi Islam. Kemudian akan ditarik kesimpulan dengan  menggunakan  metode 

induktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal 

yang umum. 
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H. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis ditempuh tahapan-tahapan 

sebagai berikut:  

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian pendahuluan yaitu 

mengamati dan mempelajari objek yang diteliti dan dituangkan dalam bentuk 

proposal yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya 

Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuin Besar ditinjau dari Perspektif 

Ekonomi Islam”. Proposal ini dibuat pada tanggal 11 September 2021, 

kemudian dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan dari dosen akademik. 

Setelah itu dilanjutkan dengan seminar proposal yang dilaksanakan pada 

tanggal 14 Februari 2022.  

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis langsung terjun ke lapangan untuk 

mendapatkan dan mengumpulkan data-data tentang penelitian dengan pola dan 

teknik yang ditetapkan dalam metode penelitian, yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Penulis mulai mengumpulkan data-data yang didapat pada 

tanggal 28 Maret 2022-28 Mei 2022 dengan mengunjungi kantor sekretariat 

PKH, kantor desa dan rumah-rumah informan.   

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pada tahap ini setelah data yang diperlukan selama riset sudah 

mencukupi, kemudian data tersebut diolah dengan teknik pengolahan data 

dengan pengeditan, kategorisasi, dan interpretasi. Setelah diolah, kemudian di 
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analisis dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Tahap ini penulis 

melakukan pada tanggal 21 April 2022. 

4. Tahapan Penyusunan Akhir (Penyempurnaan) 

Pada tahapan terakhir penulis akan melaporkan hasil penelitian yang 

telah diolah dan dianalisis dengan konsultasi terlebih dahulu kepada dosen 

pembimbing satu. Selanjutnya akan disusun dalam bentuk Skripsi.  Pada tahap 

ini dilakukan pada tanggal 7 Juni 2022.  

 

 

 

 


