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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

wawancara langsung ke pihak kelurahan/desa sebagai pelaksana 

langsung di lapangan, hal ini digunakan untuk menggambarkan dan 

sekaligus menggali kenyataan yang belum terungkap selama ini yang 

kemudian digali sehingga dapat dijelaskan untuk mengetahui 

gambaran yang sebenarnya terjadi. 

Metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud 

menguji suatu hipotesa tertentu untuk dibuktikan melainkan 

menggambarkan apa adanya mengenai suatu gejala ataupun fenomena 

sosial seperti apa adanya yang terjadi di masyarakat pada saat penelitian 

(Widodo & Muchtar, 2000: 15). Adapun tahapan yang digunakan 

berdasarkan Miles dan Huberman (dalam Rohidi, 1992: 20) adalam 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat 

upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan 

kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian 

deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-

informasi mengenai keadaan yang ada (Mardalis, 1999 : 26). 

Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk 

mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang 

yang sementara berlangsung. Pada hakikatnya penelitian deskriptif 

kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran 
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atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

atau fenomena yang diselidiki (Cevilla, 1993: 73). 

Bogdan dan Biklen (1990: 29-32), mengemukakan lima 

karakteristik penelitian kualitatif, sebagai berikut: (1) mempunyai latar 

belakang alami sebagai sumber data atau pada konteks dari sesuatu 

yang utuh, (2) peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam 

usaha pengumpulan data, (3) lebih mementingkan proses dari pada 

hasil, (4) cenderung mengungkapkan makna dari keadaan yang 

diamati, dan (5) sangat mementingkan makna yang terkandung dalam 

suatu tindakan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi 

sosial. 

 

Subyek Penelitian 

Secara administratif Kecamatan Boyolali memiliki 9 Kelurahan/ 

Desa terdiri dari :  

1. Kelurahan Pulisen. 

2. Kelurahan Banaran 

3. Kelurahan Siswodipuran 

4. Desa Penggung 

5. Desa Winong 

6. Desa Kiringan 

7. Desa Karanggeneng 

8. Desa Mudal 

9. Desa Kebonbimo 

Subyek penelitian adalah perangkat di 3 (tiga) Kelurahan dan 6 

(enam) Desa di atas yang ada di wilayah Kecamatan Boyolali. 

Wawancara dilakukan terhadap lurah/kepala desa atau sekretaris desa 

dan atau bisa juga dilakukan wawancara terhadap perangkat yang 

menangani langsung pelaksanaan raskin di tingkat desa. Perubahan 

selama ada di lapangan sangat dimungkinkan selaras dengan 

perkembangan permasalahan yang terjadi. 
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Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian 

ini adalah: teknik utama digunakan wawancara mendalam (indepth 
interview)1, sebagai pendukung digunakan observasi dan analisis 

dokumen. Pola analisis data yang digunakan adalah berdasarkan dari 

catatan lapangan (field note) kemudian diklasifikasikan berdasarkan 

kelompok subyek penelitian kemudian disusun secara sistematis dan 

selanjutnya disusun tema-tema berdasarkan hasil analisis data tersebut. 

Sebagai bahan pijakan sekaligus pisau analisis bila perlu digunakan 

teori-teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang 

mendukung. 

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2014:266), metode analisis 

kebijakan berusaha menggabungkan 5 (lima) prosedur umum yang 

dipakai dalam pemecahan masalah sebagai berikut: 

1. Definisi : menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang 

menimbulkan masakah kebijakan 

2. Prediksi : menyedikan informasi mengenai konsekuensi di masa 

mendatang dari penerapan alternatif kebijakan (termasuk jika tidak 

melakukan sesuatu) 

3. Preskripsi : Menyediakan informasi mengenai nilai dan 

konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang 

4. Deskripsi : Menghasilkan informasi mengenai konsekuensi masa 

sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan 

5. Evaluasi : Menghasilkan informasi mengenai kegunaan alternatif 

kebijakan dalam memecahkan masalah. 

Analisis yang dilakukan dalam rangka memberikan penilaian dan 

gambaran terhadap kebijakan pelaksanaan penyaluran beras raskin 

                                                           
1 Wawancara mendalam ialah temu muka berulang antara peneliti dan subyek peneliti, 
dalam rangka memahami pandangan subyek peneliti mengenai hidupnya, pengalaman 
ataupun situasi sosial sebagaimana diungkap dalam bahasanya sendiri (Taylor dan 
Bogdan, 1984) 
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sehingga bias menberikan solusi dan mampu memberikan rekomendasi 

aksi (pilihan alternatif). 

 

Keabsahan Data 

Untuk menghindari kesalahan data yang akan di analisis, maka 

keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data secara wawancara mendalam (Indepth 
Intervews) pada subyek penelitian. 

2. Triangulasi dari sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan 

3. Diskusi teman sejawat, yakni diskusi yang dilakukan dengan rekan 

yang mampu memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga 

memberikan kemantapan terhadap hasil penelitian. 

 

Definisi Konsepsional 

Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang 

menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya 

ruang lingkup penelitian. Didalam penelitian ini mendefinisikan 

konsepsional dari persepsi masyarakat terhadap Program Beras untuk 

rakyat miskin (RASKIN) terhadap masyarakat miskin adalah suatu 

proses dimana masyarakat dapat memahami dan memberikan makna 

terhadap program Raskin baik melalui kebijakan, penglihatan dan 

pengalaman di Kecamatan Boyolali. Selain itu adakah fenomena yang 

bisa diamati dan dianalisis dari kejadian pembagian beras miskin, 

sehingga bisa dilakukan penarikan kesimpulan serta saran perbaikan 

untuk pelaksanaan dimasa yang akan datang. 

 
 


