
 

 

 

 

 

        III. METODE PENELITIAN          

 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis 

deskriptif, metode ini relevan dan sesuai dengan penelitian yaitu untuk 

memperoleh pemahaman mengenai implementasi PKH dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan kualitatif  

juga dapat mengungkap secara komprehensif bagaimana proses kebijakan publik 

dari tahap awal hingga tahap akhir, tentang PKH diimplementasikan. Sehingga 

tujuan pemilihan pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami bagaimana 

proses dan mengungkap makna dari setiap fenomena PKH menurut persepsi 

masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lampung Timur maupun dengan 

dukungan teoretik yang  dibangun dalam kerangka pikir. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian bersifat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif, 

hal ini untuk memandu dan mengarahkan penelitian. Fokus penelitian memberikan 

batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pengumpulan data yang diambil 

dari lapangan akan lebih spesifik dan tidak terlalu melebar ke permasalahan-

permasalahan yang tidak berkaitan dengan penelitian. Fokus penelitian 
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dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian 

untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan. Dengan demikian 

dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus 

penelitian, karena fokus penelitian memberikan batasan. Penelitian ini difokuskan 

kepada proses implementasi, dengan model implementasi Van Meter Van Horn, 

indikator-indikator model tersebut adalah : 

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan meliputi 

apakah sasaran penerima kebijakan, dalam hal ini penerima PKH sudah 

sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, serta apakah standar 

kebijakan pelaksanaan PKH jelas dan terukur sehingga implementasi 

dapat berjalan dengan baik.  

2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik 

sumberdaya manusia (human resources), maupun sumberdaya non-

manusia (non-human resources).  Berkenaan dengan penyediaan suatu hal 

yang dapat berupa staf/tenaga kerja, informasi, kewenangan, dan fasilitas, 

dalam hal ini peneliti akan menganalisis keahlian  dan kemampuan 

implementor dalam melaksanakan tugas, serta ketersediaan sarana dan 

prasarana dalam implementasi. 

3. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu 

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan 

koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 

Berkenaan dengan kerjasama para implementor dalam pelaksanaan PKH, 

baik dengan dinas terkait yaitu, Dinas Sosial Kabupaten Lampung 

Timur, serta instansi-instansi kesehatan, dan pendidikan. 
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4. Karakteristik agen pelaksana, yang dimaksud karakteristik agen pelaksana 

adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang 

terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi 

implementasi suatu program. Berkenaan dengan struktur organisasi yang 

menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan 

dikoordinasikan secara formal dalam hal ini peneliti akan menganalisis 

bagaimana struktur dalam pelaksanaan PKH apakah dapat berjalan efektif 

dan efisien, ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

kesesuaian pembagian kerja. 

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik, dan apakah elite 

politik mendukung implementasi kebijakan. 

6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang 

penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan 

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, 

yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi 

implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor 

kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan. 
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C. Lokasi Penelitian 

 

Penetapan penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan 

dan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan  dalam ruang lingkup wilayah 

Kabupaten Lampung Timur. Kabupaten Lampung Timur, dipilih dengan alasan 

Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten yang telah menerapkan PKH 

sejak tahun 2014, selain itu jumlah penerima bantuan di Kabupaten Lampung 

Timur merupakan penerima bantuan terbanyak di Provinsi Lampung, dengan 

jumlah peserta PKH 20.438 KSM, yang tersebar di 24 kecamatan. 

 

D. Instrument Penelitian 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri 

(human instrument), melalui wawancara yang bertindak sebagai perencana dan 

pelaksana dalam pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan dan 

melakukan laporan implementasi PKH. Peneliti mewawancarai informan dan 

mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah tentang implementasi 

PKH di Kabupaten Lampung Timur. Selain peneliti (human instrument) peneliti 

menggunakan beberapa alat untuk mendukung dan memperlancar penelitian yaitu: 

pedoman wawancara, alat tulis kerja (ATK), voice recorder, kamera, laptop.   
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E. Jenis dan Sumber data 

 

Sumber data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek materi. Menurut Loftland dalam Moleong (2002: 157),  

sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya data tambahan seperti sumber data tertulis. Data dalam bentuk kata 

verbal sering muncul dalam kata yang berbeda dengan maksud sama atau 

sebaliknya. Dapat juga muncul dalam kalimat panjang lebar, singkat dan banyak 

lagi ragamnya. Data verbal yang beragam tersebut perlu diolah agar menjadi 

ringkas dan sistematis. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, menurut klasifikasi 

berdasarkan dari jenis dan sumber datanya, yaitu: 

1  Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama  yang diperoleh 

melalui wawancara terhadap informan yang ditemui di lapangan. Dalam hal 

ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang menjadi 

pelaksana PKH. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara 

yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi 

yang jelas dan akurat tentang “Implementasi PKH dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur.” Penentuan 

informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan peneliti. 
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2  Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, serta 

data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan PKH. Data 

sekunder diperoleh dari hasil laporan tertulis (penelaahan dokumen) instansi 

terkait dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung 

Timur, pengumpulan literatur,  karya-karya tulis serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan PKH. Dalam penelitian ini 

data sekunder yang diperoleh berupa surat Keputusan Menteri Sosial 

Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008  tentang “Tim Pelaksana Program 

Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008. Peraturan 

Bupati Kabupaten Lampung Timur, Pedoman umum pelaksanaan PKH dan 

dokumen lainnya yang berkaitan dengan kebijakan PKH di Kabupaten 

Lampung Timur.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data. 

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Wawancara 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan secara 

mendalam (in depth interview), wawancara mendalam merupakan tanya 

jawab mengenai masalah implementasi PKH antara peneliti dengan informan 

yang dilakukan secara terbuka. Untuk itu pedoman wawancara yang bersifat 

terbuka sebagai instrument penelitian Implementasi PKH digunakan untuk 

memberikan kebebasan bagi informan untuk menyampaikan pendapatnya 



31 

 

tentang “Implementasi PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Lampung Timur.” 

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang ditentukan 

sesuai dengan kepemilikan informasi yang kredibel tentang implementasi 

PKH. Informan yang dimaksud secara terperinci diuraikan sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Daftar informan 

No         Nama/Jabatan         Tempat/Instansi Jumlah         

1 Kabid Sosnakertrans         Dinas Kabupaten Lampung Timur 1 

2 Koordinator Kabupaten         Sekretariat Kabupaten Lampung 

Timur 

1 

3 Operator Kabupaten         Sekretariat Kabupaten Lampung 

Timur 

1 

4  Pendamping PKH         Kabupaten Lampung Timur 6 

5  Masyarakat penerima Bantuan 

PKH         

Kabupaten Lampung Timur 5 

Jumlah 14 

Sumber:  Data diolah oleh peneliti, 2015 

 

2. Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung 

terhadap suatu objek, dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi/ 

pengamatan langsung terhadap fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan. 

Observasi juga dimaksudkan untuk lebih mengetahui kondisi di lapangan 

secara mendalam mengenai proses pelaksanaan implementasi PKH yang 

dilakukan secara langsung dan nyata. Pengamatan dilakukan terhadap 

berbagai pihak yang menjalankan implementasi PKH, serta kegiatan-kegiatan 

dalam implementasi PKH di Kabupaten Lampung Timur. Berikut daftar 

kegiatan yang  dijadikan sumber observasi dalam penelitian:  
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Tabel 3. Daftar Kegiatan Observasi 

No. Nama Kegiatan Waktu Hal/Kegiatan 
Waktu 

pengamatan 

1. Rakor (Rapat 

Bulanan) 

1 bulan sekali Membahas hal-hal 

teknis dan 

permasalahan di 

lapangan 

08 September 

2015 

2. Pertemuan 

Kelompok KSM 

dengan pendamping 

1 bulan sekali Memberikan 

bimbingan dan 

pendampingan 

15 September 

2015         

3.  Verifikasi 

Kehadiran 

1 bulan sekali Pendamping absen 

faskes/fasdik 

11 September 

2015 

4. Pemutakhiran Data Setiap saat Update data 

kepesertaan 

20 September  

2015 

5. Penyaluran Bantuan 3 bulan sekali Penyaluran  bantuan 08 Oktober 

2015 

Sumber:  Data diolah peneliti, 2015 

 

3. Dokumentasi 

Sugiyono (2013: 329), berpendapat bahwa dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, dokumen berupa studi kepustakaan yakni 

menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah 

dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, 

pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. Dokumen dalam penelitian tentang implementasi PKH dapat 

berupa surat keputusan, foto, gambar,  data-data mengenai implementasi PKH, 

serta informasi mengenai implementasi PKH yang telah  dilaksanakan di 

Kabupaten Lampung Timur. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan teknik menghubungkan data yang diperoleh 

peneliti sebelum, selama dan setelah dilaksanakan penelitian hal ini sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Nasution dalam Sugiyono (2013: 336), bahwa analisis 

telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun 
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kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan penelitian. Analisis data 

dalam penelitian ini adalah proses menyusun data yaitu, mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola atau kategori agar dapat ditafsirkan, yang 

dilakukan melalui tiga macam kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung 

terus menerus selama penelitian berlangsung sebagaimana yang dikemukakan oleh  

Creswell (2010:153), yaitu: 

1. Reduksi data, mengumpulkan informasi yang didapat dan menyederhanakan 

informasi tersebut, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal 

penting, mencari tema atau pola dari laporan atau data yang didapat di 

lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, disamping 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila 

diperlukan. 

2. Display data atau penyajian data, menyajikan berbagai informasi dari data 

yang telah dianalisis sehingga memberikan gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan analisis data yang 

dimaksudkan untuk mencari makna dan membuat kesimpulan dari data yang 

telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal 

yang sering timbul dan hipotesis kerja. Pada mulanya kesimpulan tersebut 

tentunya masih sangat tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan 

bertambahnya data dan melalui verifikasi yang terus dilakukan selama 

penelitian berlangsung maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendalam 

dan akurat. 
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H. Pengujian Validitas dan Reliabilita 

1. Uji Kredibilitas 

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan 

mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan 

terhadap hasil data penelitian. Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian 

ini peneliti melakukan uji kredibilitas dengan cara sebagai berikut: 

a. Perpanjangan pengamatan 

Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan supaya 

mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk menemukan 

data-data yang baru. 

 

b. Triangulasi 

Triangulasi data adalah (teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan 

dengan memeriksa kebenaran data yang diperoleh peneliti pada pihak-pihak 

lainya yang dipercaya) untuk mendapatkan data yang valid dengan mengecek 

kebenaran informasi yang didapat di lapangan, bahwa informasi perlu dicek 

kebenarannya agar hasil penelitian dapat dipercaya dengan memperoleh 

informasi dari berbagai pihak. Dengan demikian maka apabila terdapat 

perbedaan keterangan diantara informan yang memberikan informasi 

mengenai implementasi PKH, maka penulis akan kembali menanyakan 

perbedaan keterangan tersebut kepada informan lainnya yang dianggap 

relevan, guna memperoleh suatu kebenaran data. 
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c. Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data 

hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. 

 

d. Mengadakan member cek 

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila 

data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti data tersebut 

sudah valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data 

yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh 

pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, 

dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, 

dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

 

2. Pengujian Transferability 

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga 

uraiannya itu dilakukan dengan teliti dan secermat mungkin yang menggambarkan 

konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan 

secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang 

dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban. 

 

3. Pengujian Dependability  

Dalam penelitian kuantitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian 

yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses 

penelitian tersebut. 
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4. Pengujian Confirmabillity 

Pengujian Confirmabillity dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji 

obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah 

disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip 

dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara 

bersamaan, dengan cara menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan. 


