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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. 

Biklen, (1992:21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah 

satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan 

atau tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif 

diharapakan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, 

tulisan, atau prilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang 

dikajiKdari sudut pandang8yang utuh, komprehensif,Kdan holistik. Penelitian 

kualitatif8bertujuan untuk7mendapatkan pemahamanPyang sifatnya5umum 

terhadapMkenyataan sosial dari5perspektif partisipan. PemahamanKtersebut 

tidakMditentukan terlebih6dahulu, tetapi didapat8setelah melakukanLanalisis 

terhadapMkenyataan sosial7yang menjadiKfokus penelitian.NN  

 Menurut Nasution, (1988:23) mendefinisikan bahwa metode kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kassannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

dalam peristilahnya.     

 Sementara itu, Nazir, (2003:54) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk 

penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang alamiah maupun rekayasa 

manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat 
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pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat 

populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untukmengetahui 

bagaimana pemahaman rumah tangga sangat miskin terhadap program 

keluarga harapan.  

3.2. Subjek Penelitian  

  Subjek penelitian menurut Arikanto, (2016:26) memberi batasan subjek 

penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian 

melekat, yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian 

mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah 

data tentang variabel yang peneliti amati.  

  Teknik pengambilan sample yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposiv sampling. menurut Sugiyono (2016:126), 

purposiv sampling adalah teknik pengambilan sample sumber  data dengan 

pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang 

apa yang ingin diketahui oleh peneliti, sehingga akan memudahkan peneliti 

mencari obyek atau situasi sosial yang diteliti. 

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah 

informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan 

peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun 

subjek dalam penelitian ini berdasarkan mereka yang mengetahui tentang 

Program Keluarga Harapan bidang pendidikan di Desa Ngenep yaitu 2 

Pendamping PKH Desa Ngenep. Penentuan subjek  ini berdasarkan pada 

orang-orang yang mengetahui tentang obyek yang diteliti oleh peneliti, 

adapun kriteria-kriteria yang di tentukan oleh peneliti: 
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1. Pihak Pemerintah Kabupaten Malang 

a. Terlibat langsung dalam sosialisasi dan controling KPM PKH 

bidang pendidikan di Desa Ngenep. 

b. Mengetahui kelebihan dan kekurangan PKH bidang pendidikan 

di Desa Ngenep. 

c. Melakukan pendampingan kepada KPM PKH bidang 

pendidikan di Desa Ngenep. 

d. Yang menangani PKH di Desa Ngenep Kecamatan 

Karangploso. 

e. Memahami betul tentang PKH bidang pendidikan Di Desa 

Ngenep 

2. Pihak anggota PKH  

a. Menjadi anggota PKH sejak tahun 2014 

b. RTSM belum menyelesaikan pendidikan hingga SLTA 

c. Sebelumnya pernah mengambil bantuan PKH secara tunai di 

kantor POS 

d. tingkat kepedulian orang tua penerima bantuan PKH terhadap 

pendidikan anaknya di sekolah. 

e. Kontribusi orang tua RTSM pada pendidikan anak terhadap 

belajar di sekolah. 

Dari kriteria yang disebutkan di atas dapat diperoleh informan yakni: 

a. Kasi Kesejahteraan Sosial  

b. Kabid Linjamsos Kabupaten Malang  

c. Keluarga Penerima Manfaat PKH Bidang Pendidikan 
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3.3.  Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil penelitian di Desa Ngenep, 

Kecamatan Karangploso. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi 

mayoritas penduduk Desa Ngenep hanya mampu menyelesaikan sekolah 

dijenjang pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP), sementara itu pada 

tahun 2014 menurut data pemerintah Desa Ngenep meyebutkan jumlah 

masyarakat Desa Ngenep yang hanya mampu menyelesaikan pendidikan 

wajib belajar 9 tahun berjumlah 4085 yang terdiri dari laki-laki berjumlah 

2356 dan perempuan berjumlah 2449. Disamping tentu masalah ekonomi dan 

pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikandi Desa Ngenep baru 

tersedia dilevel pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses 

pendidikan menengah ke atas berada ditempat yang lain relatif jauh. Hal 

inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

implementasi program keluarga harapan bidang pendidikan. 

3.4.Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Maryadi, (2010:14), teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data 

detail dengan waktu relatif lama. Menurut Sugiyono, (2005:62), “teknik 

pengumpulanJdata9merupakan langkah-langkah yang paling7strategis dalam 

penelitian, karena tujuan6utama dari5penelitian adalahOmendapatkan data”.  

  Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan 

data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari 

narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang 
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digunakan peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. TeknikL 

pengumpulan data7yang digunakan dalam8penelitian ini7adalah: 

a. Observasi  

Menurut Sugiyono, (2008:54) observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. 

Dalam observasi melibatkan 2 komponen yaitu si pelaku obseravsi yang 

lebih dikenal sebagai observee. Jenis teknik observasi yang digunakan 

peneliti yaitu obseravasi non partisipan yaitu peneliti berada diluar subjek 

yang diamati dan tidak ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh subjek peneliti. Peneliti akan melakukan observasi dengan melihat 

beberapa realitas yang berkaitan dengan implementasi program keluarga 

harapan bidang pendidikan di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso.   

b. Wawancara  

Menurut Sugiyono, (2010:194), wawancara adalah digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi 

pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan juga 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondenya sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur 

karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara 

sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.  

c. Dokumentasi  

Menurut Hamidi, (2004:72), Metode7dokumentasi adalahKinformasi 

yang berasalLdari catatan7penting baikKdari lembagaLatau organisasi 



 

42 
 

maupunKdari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan 

pengambilan9gambar oleh penelitiLuntuk memperkuatLhasil penelitian. 

Menurut Sugiyono, (2013:240), dokumentasiMbisa berbentukMtulisan, 

gambarMatau karya-karya7monumental dari seseorang.NDokumentasi 

dalamMpenelitian ini yaitu, penulis6mengambilMdata-data tentang PKH, 

buku kerjaLPKH, bukuMpendamping PKH di kantor8UPPKH Kecamatan 

Karangploso. 

3.5 Teknik Keabsahan Data 

 Dalam9uji keabsahanMdata, peneliti9menggunakanPteknik7triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pmeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

data atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

 Menurut Sugiyono, (2006:267), validitas merupakan derajat ketetapan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Menurut Hamidi, (2004:82-83), ada beberpa teknik 

yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu: 

1. Teknik triangulasi antara sumber data, teknik pengumpulan data, dalam 

hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau 

pembantu dalam penggalian data dari Kasi Kesos Kecamatan, Kabid 

LINJAMSOS dan Keluarga Penerima Manfaat PKH Bidang 

Pendidikan. 

2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah 

ditulis peneliti dalam laporan penelitian. 
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3. Akan mendikusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di 

jurusan tempat penelitian belajar, termasuk koreksi dibawah para 

pembimbing. 

 Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama 

triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan 

dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang 

dimaksud. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang 

berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen.  

3.6.Teknik Analisi Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interkatif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan 

data,reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Menurut Moleong, 

(2004:280-281), analisiKdata adalah proses mengorganisasikanPdan 

mengurutkan7data kedalam pola, kategori, dan satuanKuraian dasar sehingga 

dapat ditemukan7tema dan tempat8dirumuskan hipotesisLkerja seperti yang 

disarankan9oleh data.  

 Langkah-langkah analisis menurut Huberman,(1992:15-19), adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi 

pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan focus serta 

pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.  
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2. Reduksi data 

Yaitu sebagai proses sleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi 

data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu 

pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dapat dimulai sejak 

peneliti memfokuskan wilayah peneliti.   

3. Penyajian data  

Yaitu rangkaian orgnisasi informasi yang memungkinkan penelitian 

dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, 

keterkaitan kegiatan atau table.  

4. Penarikan kesimpulan 

Yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap 

terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-

pola pengarahan dan sebab akibat.  

 


