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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang data dan informasinya diperoleh langsung dari kegiatan lapangan 

(kerja peneliti)
72

 untuk mengatahui peran Dinas Sosial dalam melaksanakan 

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.  

 Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dan fakta dilapangan 

kemudian peneliti berusaha menggambarkan sesuai apa yang diteliti berdasarkan 

hasil wawancara, dan dokumen penunjang untuk menganalisis masalah yang ada.  

2. Sifat Penelitian 

 Sifat penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, artinya data yang 

dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang 

ditunjukan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang diteliti.
73

 mengenai 

Peran Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala 

 

 

 

                                                             
 72Sogiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 1 

 

 73Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm. 38 
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B. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di 2 tempat yaitu  di Dinas Sosial Kabupaten 

Barito Kuala dan Kecamatan Tabukan.  Alasan memilih  tempat tersebut dimana 

Dinas Sosial sebagai pemegang peran terkait dengan  Program Keluarga Harapan, 

dan Kecamatan Tabukan sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan tersebut, 

akan tetapi pelaksanaannya di Kecamatan Tabukan belum sepenuhnya 

terealisasikan dengan baik, yakni masih  terjadi ketidak tepatan sasaran penerima 

bantuan PKH, dan kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan serta 

kurangnya pemahaman masyarakat menganai PKH.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek penelitian 

 Subjek penelitian yang akan peneliti amati serta dimintai keterangan 

adalah pejabat Dinas Sosial Kabupaten  Barito Kuala yang berjumlah 2 orang, 

pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Tabukan 2 orang dan 

masyarakat penerima Program Keluarga Harapan 15 orang. Yang informasinya 

diperlukan dalam menganalisis permaslahan yang peneliti teliti 

2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang peneliti fokuskan dalam tulisan ini adalah peran 

Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan 

Tabukan dan  kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam melaksanakan Program 

Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito. 
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D. Data dan Sumber Data   

1. Data 

 Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan oleh peneliti 

yang disajikan untuk tujuan tertentu.
74

 Data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Data Primer  

 Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli, untuk 

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. 

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer anatar lain seperti 

wawancara atau observasi. Adapun data yang dikumpulkan peneliti untuk 

kepentingan menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah penelitian adalah  

1. Identitas informan meliputi : nama, dan  pekerjaan/jabatan  

2. Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di 

Kecamatan Tabukan. 

3. Faktor-faktor yang menjadi Kendala Dinas Sosial dalam melaksanakan 

Program Keluarga Harapan. 

b. Data Sekunder   

 Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

bahan data primer. Dalam hal ini seperti dokumen kebijakan yang berlaku, data 

tentang jumlah penerima Program Keluarga serta dokumen-dokumen yang 

mendukung dalam  penelitian ini.   

                                                             
 74Kaelan, Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 

hlm. 58 
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c. Sumber Data  

 Sumber data dari penelitian ini adalah: 

1. Informan, yaitu penjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk 

kepentingan penelitian. yang mana hal ini merupakan wawancara 

kepada pejabat Dinas Sosial, Pendamping PKH Kecamatan Tabukan dan 

masyarakat penerima bantuan PKH .  

2. Dokumen, dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen sebagai bukti 

keterangan, baik berupa dokumen kebijakan/ peraturan ataupun 

menganai data-data jumlah penerima bantuan PKH.  

3. Informasi dari pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan 

dan tambahan informasi lain yang berkaitan dengan peran Dinas Sosial 

dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian dan pengumpulan data menggunakan teknik :  

1. Observasi  

 Yang peneliti gunakan adalah observasi terus terang dan tersamar, dalam 

hal ini peneliti dalam mengumpulkan data menyatakan terus terang kepada 

sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. jadi mereka yang diteliti 

mengatahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. tetapi dalam 

suatu penelitian juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini 

untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih 
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dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan terus terang, maka peneliti tidak akan 

diijinkan melakukan observasi.  

2. Wawancara  

 Wawancara adalah penelitian yang  berlangsung secara lisan antara dua 

orang atau lebih dengan bentuk tatap muka, atau mendengarkan secara langsung 

mengenai informasi atau keterangan dari yang diteliti.
75

 Wawancara pada 

penelitian ini secara langsung ke informan baik itu pihak Dinas Sosial, 

Pendamping PKH, dan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di 

Kecamatan Tabukan serta pihak terkait lainnya,  dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang akan disusun oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dan 

rumusan masalah yang telah diajukan.  

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, 

mencari, mempelajari dokumen yang berkaitan dengan penelitian
76

 sehingga 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi 

merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk 

tulisan seperti biografi, sejarah kehidupan, kebijakan maupun peraturan. Terkait 

dengan penelitian Peran Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Keluarga 

                                                             
 75Sukardi, Metodolog Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta:  Bumi Aksara, 

2015), hlm.144 

 

  76Ahmad kadir, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian  Kualitatif, (Makasar: Indobris 

Media Center, 2003) hlm. 106 
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Harapan Di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.  peneliti  akan 

memasukan dokumen berupa peraturan kebijakan serta foto-foto saat wawancara.   

 

F. Teknik Pengolahan, Penyajian dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data  

 Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap 

selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut:  

a. Editing  

Editing yakni pengumpulan, merapikan dan melengkapi data dilapangan 

yang telah selesai bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang 

terdapat pada pencacatan hingga penyempurnaan data yang telah dikumpulkan.
77

 

Yang diperoleh dari para informan terhadap Peran Dinas Sosial Dalam 

Melaksanakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tabukan Kabupaten 

Barito Kuala.  

b. Kategorisasi  

 Kategorisasi yaitu merupakan pengelompokan bahan yang diperoleh 

berdasarkan  kategori pada permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara 

sistematis.
78

 

 

                                                             
 77FA Arfa dan W Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Prenada Media, 2018), 

hlm. 135 

 

 78Bambang sunggono, Metodologi penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2020), hlm. 106 

 



52 

 

 

 

c. Interpretasi  

 Interpretasi yaitu upaya memahami dan menafsirkan kembali data yang 

telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang telah 

diajukan.
79

 

2. Penyajian Data 

a. Display Data  

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk 

narasi, diman peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian 

kelimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan  dan sistematis.
80

 

b. Matrik  

 Matrik adalah berupa tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil 

penelitian yang ringkas. Matrik disini digunakan untuk mempermudah peneliti 

dalam mengambil kesimpulan pada penyajian data yang telah diuraikan.  

3. Analisis Data 

Analisis data merupakan  penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih 

praktis untuk di baca dan diinterpretasikan, dengan adanya analisisis, data menjadi 

berarti dalam memecahkan masalah penelitian.
81

  

Menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dan data yang 

terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. Setelah semua 

data terkumpul dan diolah sebagaimana teknik pengolahan data diatas, kemudian 

                                                             
 79Bambang sunggono, Metodologi penelitian Hukum.... hlm. 129  

  

 80Nursapian Harahap, Penelitian Kualitatif ( Medan, Wal Ashri Publishing, 2020) hlm 70 

 

 81Jacob Urendenber, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia, 

1998), hlm. 38  
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diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan dari hasil 

wawancara dengan informan yang dibahas secara mendalam dengan mengacu 

pada landasan teori. 

 

G. Tahapan Penelitian  

Dalam penyelesaian penyusunan penelitian Skripsi ini dari pembuatan 

Proposal sampai pada Munaqasah ditempuh tahapan-tahapan  

1. Tahapan pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis, memahami permasalahan yang ada setelah itu 

melakukan observasi awal ke lapangan dan mendapatkan gambaran, setelah itu 

dituangkan kedalam desain operasional proposal yang berjudul “Peran Dinas 

Sosial Dalam Melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan 

Tabukan Kabupaten Barito Kuala”. 

2. Tahap Pengumpulan Data  

 Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat permohonan izin 

riset atau penelitin kepada fakultas, kemudian kepada pihak Kesbangpol Barito 

Kuala untuk melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang telah 

ditentukan, seperti wawancara (interview) dengan informan sehingga diperoleh 

data-data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis dalam 

kurun waktu tertentu.  

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 
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 Pada tahapan ini setelah semua data terkumpul, maka peneliti melakukan 

teknik editing untuk dimasukan kedalam hasil penelitian. Selanjutkan data yang 

telah ada dianalisis.  

4. Tahapan Penyusunan Laporan  

Pada tahapan ini penulis menyusun data secara sistematis, untuk 

kesempurnaan penelitian dan penulis melakukan konsultasi dengan dosen 

pembimbing untuk dinyatakan layak sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk 

skripsi. 

 

  




