
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, 

penelitian ini tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur perhitungan. Dengan demikian 

penelitian ini hanya memaparkan secara deskriptif (gambaran) tetang bagaimana Peran PKK 

dalam memberdayakan keterampilan masyarakat di kelurahan Rengas Pulau kecamatan 

Medan Marelan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan 

yang terletak di Jalan Kapten Rahmad Buddin No.21 Medan. Penulis memilih Kelurahan 

Rengas Pulau sebagai tempat penelitian, karena Kelurahan Rengas Pulau memiliki program 

pemberdayaan masyarakat  yang sangat baik untuk mengembangkan potensi masyarakat 

kedepannya. 

C. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis bagi kepada dua kelompok yaitu: 

1. Sumber data primer adalah sumber data utama yang diambil dari informan penelitian, 

yaitu: Kepala Desa kelurahan Rengas Pulau, Ketua PKK kelurahan Rengas Pulau, Sekretaris 

PKK kelurahan Rengas Pulau. 



2. Sumber data skunder  adalah sumber data yang pelengkap yang diperoleh dari beberapa 

informan, yaitu: Anggota PKK kelurahan Rengas Pulau, masyarakat kelurahan Rengas Pulau 

dan dilengkapi beberapa buku serta wawancara yang berkaitan dengan penelitian. 

a. Nama      : H. Irwan Daniel Nasution 

Status/Jabatan: Kepala Lurah kelurahan Rengas Pulau 

Agama             : Islam 

b. Nama      : Tari Daniel Nasution 

Status/Jabatan :Ibu Lurah/Ketua PKK kelurahan Rengas Pulau 

Agama   : Islam 

c. Nama     : Isra’ Hasanah 

Status/Jabatan  : Sekretaris PKK kelurahan Rengas Pulau 

Agama   : Islam 

d. Nama              : Agus Syafitri 

Status/Jabatan : Kader PKK/Ketua POKJA II PKK kelurahan Rengas Pulau 

Agama          : Islam 

e. Nama              : Rumarni 

Status/Jabatan : Kader PKK/ Wakil Ketua POKJA II PKK kelurahan Rengas                

Pulau 

Agama  : Islam 

f. Nama   : Widyatty 

Status/Jabatan: Masyarakat Kelurahan Rengas Pulau 

Agama  : Islam 

g. Nama    : Hamidah Tanjung 

Status/Jabatan : Masyarakat Kelurahan Rengas Pulau 

Agama    : Islam 



 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat 

memungkinkan untuk mendapatkan data yang objektif. Dalam kaitan ini peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Teknik Wawancara  

 Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan 

proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data, Pencarian data dengan teknik 

ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara 

pewawancara dengan yang diwawancarai.
1
Disini peneliti akan berusaha menggali informasi 

tentang bagaimana pemberdayaan keterampilan masyarakat yang dilakukan oleh PKK di 

kelurahan Rengas Pulau. Adapun wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah, maka 

pelaksanaannya harus dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. 

2. Teknik Pengamatan (Observasi) 

 Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap 

gejala-gejala yang hendak diteliti. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, sperti melihat, mengamati, mencermati, 

serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Melalui observasi, 

penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang 

akurat mengenai pemberdayaan keterampilan masyarakat yang dilakukan oleh PKK di 
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kelurahan Rengas Pulau, serta hasil yang sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian 

ini. 

3. Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis 

yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih 

aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari 

menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat, dan menerangkan dann 

menghubung-hubungkan dengan fenomena lain. 

 Adapun dokumen-dokumen ini berupa catatan transkrip buku, surat kabar, brosur, 

laporan, artikel, majalah, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan penelitian ini di 

kelurahan Rengas Pulau, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data 

tentang latar belakang objek penelitian yang telah di dokumentasikan. Dalam penelitian ini 

teknik dokumentasi digunakan untuk menggali tentang bagaimana pemberdayaan 

keterampilan masyarakat yang dilakukan oleh PKK di kelurahan Rengas Pulau. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 Analisis data berarti menginterprestasikan data-data yang telah dikumpulkan dari 

lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Data-data yang 

diperoleh dari lapangan akan diatur, diurutkan, dikelompokkan kedalam kategori. Analisis 

data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

pengamatan dan wawancara mendalam. Untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan 

kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti. 



 Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Ulber. Kegiatan analisis terdiri dari 

tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan , yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada 

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi darta kasar yang muncu dari catatan-

catatan yang tertulis di lapangan. 

2. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Menarik kesimpulan/verifikasi 

 Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 

Burhan Bungin menjelaskan bahwa hal ini dapat tercapai dengan cara yaitu : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berkependidikan menengah atau 

tinggi, dan pemerintahan. 

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dukumen yang berkaitan.
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