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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah suatu 

penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas social, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Muslimin, 2016  : 

51). 

Menurut Sugiyono dalam bukunya (2009 : 8), dalam penelitian kualitatif instrumennya 

adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, 

maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, 

menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan 

bermakna. Untuk mendapat pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi yang 

diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi yaitu menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data secara gabungan / stimulan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikontruksikan menjadi 

hipotesis atau teori. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran 

atau penjabaran tentang suatu objek penelitian berdasarkan karasteristik yang dimiliki. 

Disini peneliti akan meneliti langsung di lokasi penelitiannya. Dengan hasil yang 

diperoleh sesuai dengan judul penelitian, peneliti akan memberikan gambaran mengenai 

diseminasi informasi vasektomi yang dilakukan BKBPM pada pria dewasa di kota 

Malang. Sedangkan dasar penelitian ini adalah penelitian evaluative. Penelitian Evaluatif 

merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis 

data secara sistematik untuk menentukan nilai atau manfaat (worth) dari suatu praktik ( 

http://www.referensimakalah.com/2012/04/pengertian-penelitian-evaluatif_2692.html, 

diakses tanggal 1 Februari 2017). 

http://www.referensimakalah.com/2012/04/pengertian-penelitian-evaluatif_2692.html
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3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan unsur penting dalam penelitian ini. Subyek penelitian 

adalah sesuatu/seseorang yang dianggap mengetahui, terkait secara langsung dan memiliki 

informasi mengenai masalah yang sedang diteliti (Muslimin, 2016:62). Subyek penelitian 

merupakan unsur penting dalam penelitian ini. Subyek penelitian adalah sesuatu/seseorang 

yang dianggap mengetahui, terkait secara langsung dan memiliki informasi mengenai 

masalah yang sedang diteliti (Muslimin, 2016:62). Dalam menentukan subyek penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu subyek penelitian yang dipilih 

berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu dengan kriteria sebagai 

berikut : 

1. Petugas yang telah bertugas di BKBPM lebih dari 3 tahun.  

2. petugas yang telah melakukan diseminasi informasi vasektomi lebih dari 5 kali. 

3. Petugas yang telah melayani konseling ke klien lebih dari 3 kali. 

4. Jabatan petugas yaitu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pembina 

Keluarga Berencana (PKB). 

Dalam penelitian ini peneliti memilih Petugas kantor Unit Pelaksana Teknis 

Keluarga Berencana sebagai subyek penelitian karena dirasa mengerti dan paham tentang 

apa saja diseminasi informasi vasektomi.  

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi, maupun dokumentasi peneliti terhadap subjek. Penelitian ini pula menggunakan 

data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengutip sumber-sumber 

sekunder seperti arsip, dokumen, buku, dan catatan relevan lainnya. Setelah  dilakukan 

pemetaan berdasarkan kriteria subyek yang diinginkan, ditentukan subyek penelitian 

berjumlah 11 orang.  

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Pada bagian ini dipaparkan dimana sebuah penelitian akan dilaksanakan dan kapan 

penelitian tersebut dimulai serta berakhir. Menurut Sutopo (2002: 142), Lokasi penelitian 
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merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Penentuan lokasi ini jelas berkaitan 

dengan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan. 

Penelitian ini dilakukan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Malang yang beralamatkan di Jl. Ki Ageng Gribig no.5 serta  Kantor Unit Pelaksana 

Teknis Keluarga Berencana di Kecamatan Blimbing, kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. 

Penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2016.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam pengumpulan data yakni sebagai berikut: 

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh

informasi langsung dari sumbernya. Hal-hal ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari 

responden secara lebih mendalam serta jumlah responden yang sedikit. Teknik ini digunakan 

untuk mengumpulkan informasi, peneliti akan melakukan tanya jawab dalam perbincangan 

(Ridwan, 2002 : 29).  

Wawancara dilakukan peneliti untuk mengetahui penyuluhan vasektomi yang dilakukan 

oleh BKBPM sesuai dengan prinsip – prinsip di program KIE dan yang dialami oleh pria – 

pria dewasa di kota Malang sebagai yang disuluh. 

2) Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ialah dokumen resmi yang sifatnya eksternal.

Seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya. 

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai pembuktian penyuluhan yang dilakukan 

BKBPM sesuai dengan hasil observasi maupun hasil wawancara. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat 



38 
 

kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain ( Machmud, 2016 : 

76). 

Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif yang menurut 

Miles & Huberman (2016 : 80) terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. 

 

Gambar 2 

Gambar Analisis Data Kualitatif menurut Miles dan Huberman (Machmud, 2016:84). 

1. Tahap pengumpulan data berisi tentang serangkain proses pengumpulan data yang sudah 

dimulai ketika awal penelitian. 

2. Tahap reduksi data yang berisi tentang proses penggabungan dan penyeragaman segala 

bentuk data yanng diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. 

3. Tahap display data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam 

dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu maatrik 

kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan 

memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang 

disebut dengan subtema yang diakhiri dengan pemberian kode dari subtema tersebut 

sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan. 

4. Tahap kesimpulan/verifikasi yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian 

yang diajukan.  

3.7  Teknik Keabsahan Data  

Teknik keabsahan data  merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah 

informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap data yang 

telah ada. Teknik yang digunakan yaitu uji kepastian. Uji Kepastian pada penelitian kualitatif 

ialah kriteria kepastian atau objektivitas hendaknya harus menekankan pada datanya bukan 

pada orang atau banyak orang. Dalam uji kepastian ini, dilakukan proses triangulasi : 
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1. Triangulasi Data, yaitu penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data 

dalam kasus tunggal. Metode pengumpulan data yang pada umumnya dilakukan 

dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, FGD, dokumentasi, dan 

lain sebagainya ( Herdiansyah : 202).  

2. Triangulasi Sumber, Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh 

kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh 

dari berbagai sumber tersebut. 

 


