
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian bagi peneliti pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

menemukan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

merupakan alat seorang peneliti untuk mendapatkan data serta informasi terkait 

masalah yang diteliti dari beberapa sudut pandang. Adapun tujuan penelitian yaitu 

sebagai arahan pada peneliti untuk mencapai pada tujuan dari penelitian tersebut 

agar data yang di olah menjadi valid, dan objek yang diteliti akurat. (Sugiyono, 

2017, hlm.2) 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

sesuai dengan topik yang dibahas, maka penelitian ini termasuk 

dalam jenis penelitian field research (penelitian lapangan). (Suharsimi 

Arikunto,2002) dalam field research atau penelitian lapangan, peneliti 

langsung yang ke lokasi penelitian yaitu Kesekretariat Pelaksana Program 

Keluarga Harapan (PKH) Kota Banjarmasin untuk mendapatkan data – 

data yang diperlukan dan ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.  

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Winarno Surakhmad (1989) Penelitian kualitatif deskriptif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena 

secara sistematik dan rasional (logika). Penelitian kualitatif terikat pada 



“kualitas sesuatu” menggunakan kata-kata, gambar, dan deskripsi 

(Goodman,2011, hlm.23)  

Dipertegas oleh Sugiyono (2017) mengatakan bahwa penelitian 

kualitatif dilakukan dengan intensif, dimana peneliti berada lama di 

lapangan, mencatat secara cermat terhadap masalah yang terjadi, 

melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan 

dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. (Suharsimi 

Arikunto, 2002, hlm.14) 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  di Jl. Sutoyo Gg 20 Rt.13 Rw.01 Kelurahan Telaga 

Biru, Kode Pos 70119. Sekretariat Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) 

Kota Banjarmasin  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

 Suharsimi Arikunto mengartikan subjek penelitian sebagai orang 

atau benda yang menjadi tempat data dipermasalahkan untuk diteliti dan di 

mana variable penelitian melekat sehingga mendapatkan data dalam penelitian. 

(Rahmadi, 2011, hlm. 60) 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah operator, pendamping, 

dan penerima manfaat Pkh di Kelurahan Telaga Biru.  

 



2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran isu yang akan dibahas dan yang 

akan di selidiki dalam sebuah penelitian melalui riset sosial untuk 

mendapatkan data secara lebih terarah dan konkret. Tentu saja untuk 

menjalankan sebuah penelitian, dibutuhkan tema atau topik tertentu. Tanpa 

kehadiran tema dan topik, sebuah penelitian sulit untuk dilakukan. (Irukawa 

Elisa,202 dalam artikel Deepublish). Adapun objek penelitian adalah 

Analisis Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di 

Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin 

Menurut Ekonomi Islam. 

 

D.  Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan 

data sekunder 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung 

di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.  Data primer dari sumber 

informan baik individu atau kelompok seperti hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti. 

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara 

kepada Operator, Pendamping, dan karyawan yang bekerja di Unit 

Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Keluruhan Telaga Biru, 

Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. 



2. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data 

secara langsung kepada pengumpul data, melainkan lewat pihak lain atau 

dokumen. (Huri, 2019, hlm. 16-17) 

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa laporan 

penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) pada tahun 2021. Di 

Kelurahan Telaga Biru, Struktrur organisasi dan program kerja PKH Kota 

Banjarmasin  

E. Teknik pengumpulan Data 

Langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian yakni harus 

mengetahui Teknik pengumpulan data karena tujuan utama dalam penelitian yaitu 

untuk menemukan data.   

1. Observasi  

Haris. H (2013) observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan 

terfokus untuk memperhatikan dan mencatat fenomena yang terjadi di tempat 

penelitian guna mengungkap apa yang sebenarnya ada dibalik munculnya 

perilaku dan fenomena tersebut. (Nur Chotimah, 2020, hlm. 32) 

Teknik observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik 

observasi partisipasi pasif, dimana peneliti datang langsung ke secretariat PKH 

Di Kelurahan Telaga Biru untuk mengamati kegiatan tersebut.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang dgunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian.  Dimana dalam metode wawancara  ini 



terjadi proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau 

orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung maupun tidak 

langsung. 

Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan komunikasi 

langsung maupun tidak langsung kepada pihak terkait di Seketariat 

Pelaksana Program Keluarga Harapan(PKH Kelurahan Telaga Biru, 

Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. 

3. Metode Dokumentasi 

Adapun bentuk dokumentasi yang dihasilkan dari penelitian ini 

berupa rekaman suara wawancara melalui recorder, foto atau gambar saat 

wawancara berlangsung, dokumen-dokumen dan arsip-arsip dari bantuan 

program keluarga harapan.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis 

data kualitatif sangat sulit karena, tidak berproses secara linier, dan tidak ada 

aturan-aturan yang sistematis serta tidak ada pedoman buku. Huberman (1984) 

mengemukakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai menemukan datanya.  

1. Editing (Pemeriksaan data) 

Editing merupakan proses pemeriksaan data yang diperoleh dalam 

penelitian. Data yang ada dalam penelitan ini penyaluran bantuan program 

keluarga harapan (PKH) Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin 



Barat Kota Banjarmasin. 

2. Klarifikasi 

Klarifikasi merupakan pengelompokan data yang telah dilakukan 

pemeriksaan baik data tersebut di peroleh dengan metode wawancara 

ataupun dokumentasi.  

3. Verifikasi 

Verifikasi merupakan tahapan konfirmasi dari data yang dtulis 

apakah sudah sesuai dengan data yang diperoleh. 

4. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari teknik pengolahan 

data, dimana data inilah yang akan digunakan sebagai hasil dari penelitian. 

 

G. Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut :  

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini peneliti mempelajari tentang permasalahan yang 

akan diteliti dengan melakukan observasi awal ke tempat penelitian guna 

mengetahui secara mendalam permasalahan yang ingin diteliti, setelah itu 

hasilnya akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing kemudian 

dibuatlah proposal skripsi dan di ajukan kepada BIRO Skripsi FEBI. 

Pengumuman hasil keputusan judul yang diumumkan oleh BIRO Skripsi 

FEBI di instagram Febi_uinantasari. Judul yang skripsi yang diajukan 

peneliti di terima dan mendapatkan Surat Penetapan Judul pada tanggal 

16 September 2021 berdasarkan Nomor 



3620/Un.14/III.5/PP.00.9/09/2021 dan Pembimbing skripsi atas nama 

Pati Matu  Jahra, S.Ag., MSI. Peneliti beberapa kali konsultasi mengenai 

ujian seminar proposal, maka pada tanggal 17 Maret 2022 Ujian Proposal 

Skripsi dilaksanakan.  

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini peneliti terlebih dahulu membuat surat izin riset 

ke lapangan selama kurang lebih 2 bulan dengan melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi mengenai permasalahan yang sedang di 

teliti. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam tahapan ini peneliti mengumpulkan data yang didapat 

selama melakukan riset/penelitian lalu data tersebut direduksi atau 

merangkum data yang memang terkait dengan objek penelitian yang 

diangkat, setelah direduksi maka data akan disajikan secara sistematis, 

dikategorikan dengan baik. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan 

sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. 

4. Tahap Penyusunan Akhir 

Penulis menyusun semua hasil penelitian secara ilmiah dan 

sistematis terhadap data yang dikumpulkan dengan ditulis sesuai dengan 

kaedah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. Kemudian hasil tulisan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 

untuk mendapatkan masukan dan perbaikan sehingga karya tulis ilmiah 

dalam bentuk skripsi bisa di sidangkan. 



 


