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BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan

penulis menggunakan metode penelitian tersebut karena penelitian tersebut

menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian di sebuah Kelurahan/ Desa.

A. Rancangan Penelitian dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan rancangan untuk meneliti dan

mengemukakan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini sendiri menggunakan

rancangan penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor mengemukakan bahwa: “Penelitian

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.1

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan

untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan tentang

fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.

Fenomena yang dimaksud adalah tentang Evaluasi Distribusi Raskin di

Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur Menurut Perspektif Ekonomi

Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian dilakukan di lima (5) Kelurahan/Desa di Kecamatan

Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur yaitu : Kelurahan Raraa, Kelurahan Welala,

Kelurahan Atula, Desa Lalowusula dan Desa Putemata. Peneliti memilih lokasi

1 Lexi. J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2000).h. 3
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tersebut karena lokasi tersebut lebih mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga

akan lebih memudahkan dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

2. Waktu penelitian, untuk mendapatkan sumber data yang dibutuhkan dalam

mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam

penelitian ini, maka penelitian ini akan dimulai setelah seminar proposal

dilakukan. Namun, peneliti telah melakukan survei untuk mengetahui sedikit

tentang bantuan raskin di Lima (5) Kelurahan/Desa di Kecamatan Ladongi,

Kabupaten Kolaka Timur.

C. Instrument Penelitian

Peneliti dalam penilitian ini dijadikan sebagai instrument kunci, sebagaimana

yang dikemukakan oleh Suharni Arikunto, bahwa : pengertian pengumpulan data dan

instrument data adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengungkap berbagai

fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan berbagai cara dan metode

agar proses ini berjalan secara sistematis dan lebih dapat dipertanggung jawabkan

kevaliditasnya.2

Dalam melakukan penelitian ini peneliti sebagai instrument inti juga

menggunakan alat sebagai instrument pendukung alat perekam dalam mewawancarai

informan, serta buku catatan kecil sebagai catatan dari hasil data yang diperoleh.

2 Suharni Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”(Jakarta : Rineka cipta,
2006).h.149
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D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari masyarakat atau sumber

pertama di lapangan baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil

wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh  peneliti.3

Data yang akan Peneliti ambil pada pihak masyarakat yaitu hasil wawancara

peneliti kepada beberapa masyarakat di setiap Kelurahan/Desa.

2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung melalui media prantara. Pada umumnya, data skunder ini sebagai

penunjang data primer. dalam penelitian data sekunder diperoleh melalui buku,

internet dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, data skunder ini merupakan

data dokumenter.4 Data yang peneliti ambil adalah berupa dokumentasi yang

sudah ada di arsip Kelurahan/Desa sebagai dokumentasi data, selain itu peneliti

mengambil dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan masyarakat

maupun pihak aparat Kelurahan/Desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga

tekhnik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan

untuk melihat kondisi lapangan yang terjadi.

3 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Press,
2009).h.42

4 Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitia, Cet. 1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998).h.91
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2. Wawancara yaitu peneliti melakukan Tanya jawab kepada narasumber untuk

memperoleh data yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi yaitu peneliti mengambil beberapa gambar sebagai bukti dari

penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data. Pengelolaan data

merupakan proses akhir dari penelitian yang di lakukan. Prosedur pengelolaan data

idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembnagkan sesuai kebutuhan dan sasaran

penelitian. Beberapa ahli mengemukakan proses pengolahan data kualitatif dengan cara

yang berbeda. Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengelolaan data

menurut pendapat Sugiyono, yaitu setelah seluruh data terkumpul maka proses

pengelolahannya dapat dilakukan secara kualitatif melalui model Miles dan Huberman,

yakni data reducation, data display dan conclusion drawing/verification sebagai berikut:

1. Reducation data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan

pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara

pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain.5 Dalam hal ini peneliti melakukan

pemilihan mengenai jawaban yang telah di dapatkan dari pihak narasumber yang

dimana sebelum itu peneliti harus mengaitkan pertanyaan yang satu dengan

pertanyaan yang lain.

2. Display data, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian

singkat dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami

5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2012).h.247-253
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apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

dipahami.6 Setelah peneliti melakukan point 1 selanjutnya peneliti akan merancang

hal-hal baru untuk menambah data jika data yang dibutuhkan di lapangan belum

lengkap.

3. Conclusion drawing/verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan

data berikutnya. Tetapi apabila data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan

mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan

yang kredibel.7 Tahap akhir yaitu peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah

di dapatkan di lapangan, namun jika ada kekeliruan peneliti masih bisa

mengubahnya dan data ini juga didukung oleh bukti-bukti yang valid.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi, dalam hal ini

berdasarkan pada sumber data yang diperoleh. Hal ini untuk menjaga adanya informan

yang memberikan informasi yang kurang relevan terhadap pembahasan. Adapun

triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Triangulasi teknik, yaitu mengecek kembali data yang merujuk kepada sumber

yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dilakukan wawancara dan observasi.

6 Ibid
7 Ibid
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2. Triangulasi waktu, yaitu mengecek keabsahan data yang dapat dilakukan dengan

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. Hal ini

dikarenakan waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data.

3. Triangulasi sumber, yaitu mengecek kembali data yang diperoleh melalui beberapa

sumber informan dengan tingkat kebenaran informasi yang diperoleh.


