
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian deskrptif menurut Jenis penelitian yang digunakan oleh 

peneliti yaitu jenis penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian yang dipakai 

adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Nazir (1996:63) yaitu: 

“Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok 

manusia, obyek, kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki”. 

Satori dan Komariah dalam buku metedologi penelitian kualitatif 

(2011:219) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu 

paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau 

suatu keadaan pada tempat secara rinci dalam suatu bentuk narasi. Selain itu, 

Satori dan Komariah (2011:23) juga memaparkan bahwa : “Penelitian 

kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena 

yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu 

langkah kerja formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep 

yang beragam, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya dan lain 

sebagainya” 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian akan fokus memahami dan mengetahui mengenai 

masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Sehingga peneliti 

mengfokuskan penelitian ini pada peran Dinas Sosial dalam penyaluran 
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bantuan Program Keluarga Harapan guna menanggulangi kemiskinan di 

Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. 

Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap penting dalam penelitian 

kualitatif sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitian. Adapun 

lokasi pelaksanaan penelitian adalah di kantor Kecamatan Sukolilo kota 

Surabaya. 

 

3.4 Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal 

objektif,valid dan reliable tentang sesuatu hal (variable tertentu). 

Objek dalam penelitian ini adalah peran Dinas sosial dalam penyaluran 

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya penanggulangan 

kemiskinan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data 

Data adalah segala keterangan(informasi) mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian, akan tetapi segala informasi atau 

keterangan merupakan data, hanyalah sebagaian saja dari informasi, yakni 

yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. 

Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan 

(field research) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya 

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 
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dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keteranganketerangan. Wawancara yang dipilih 

adalah wawancara bebas terpimpin, metode wawancara terpimpin, yaitu 

dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan 

dilakukan wawancara secara langsung dengan responden. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan studi 

pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku 

literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. 

Data sekunder terdiri dari : 

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan 

perundang-undangan dan dokumen hukum. 

2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan 

kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, jurnal 

hukum, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian 

atau masalah yang dibahas. 

3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau 

internet. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data 

Dalam mengumpulkan data peneliti menempuh hal-hal sebagai 

berikut: 
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a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah suatu prosedur pengumpulan data dengan 

membaca dan memahami dan mengutip bahan-bahan seperti peraturan 

perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah-makalah dan berbagai 

sumber bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek 

penelitian. Adapun tujuan yang dilakukan studi kepustakaan ini adalah 

untuk mendapatkan gambaran awal dari permasalahan yang dibahas 

sebelum melakukan penelitian kelokasi penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu (interview) situasi peran antar pribadi bertatap muka 

(face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan 

pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban- 

jawaban yang relevan dengan masalah peneleitian kepada responden. 

Wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Sosial Kota Surabaya, phak 

Kecamatan Sukolilo serta beberapa masayarakat yang masuk dalam daftar 

penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan. 

Adapun Tahap-tahap pengolahan data menurut Hassan (2006:24) dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap editing, pada tahap ini data yang diperoleh diolah dengan cara 

pemilihan data dengan cermat dan selektif, sehingga diperoleh data 

yang relevan dengan pokok permasalahan. 

2. Tahap identifikasi data yang telah terkumpul diidentifikasi sesuai 

dengan jenis dan kelompoknya. 

3. Tahap konstruksi data tersebut disusun sesuai data-data yang diperoleh 

menurut tata urutan yang telah ditetapkan dengan konsep tujuan dan 

harapan. 

Setelah data-data tersebut tersusun secara sistematis sesuai 

dengan pokok-pokok pembahasan bidang penelitian, maka data-data itu 
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dianalisis secara deskriftif kualitatif yaitu menginter prestasikan data- 

data dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data-data itu 

dapat dijelaskan proses Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan 

Program Keluarga Harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan 

di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
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