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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Moelong dalam 

metodologi penelitian kualitatif (2010) mendeskripsikan penelitian 

kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena dengan penelitian kualitatif, peneliti ingin melihat 

bagaimana sosialisasi pemerintah dalam mensukseskan Kampung KB, 

dalam hal ini oleh Pengurus Kampung KB Dusun Gogodeso. 

3.2 Tipe penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis penelitian 

kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial 

yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya 

menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, 

tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu 

(Burhan Bungin, 2010:68). Jenis penelitian kualitatif deskriptif besifat 

mendalam sehingga kedalaman data menjadi pertimbangan dalam 

penelitian model ini. 
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Penelitian ini berfokus pada sosialisasi pemerintah yang dilakukan 

Pengurus Kampung KB Dusun Gogodeso dalam mensukseskan 

pelaksanaan Kampung KB di Dusun Gogodeso Desa Gogodeso 

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. 

3.3 Subyek penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anggota dari 

pengurus Kampung KB Dusun Gogodeso desa Gogodeso Kecamatan 

Kanigoro Kbupaten Blitar. Sedangkan untuk menentukan subjek penelitian, 

peneliti menggunakan tekhnik purposive sampling atau tekhnik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, maka 

kriteria untuk subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Anggota dari pengurus Kampung KB dusun gogodeso sesuai 

dengan edaran surat yang dikeluarkan Camat Kanigoro. 

b. Mengerti dan memahami serta mampu menjelaskan tentang 

Kampung KB Dusun Gogodeso. 

c. Ikut berperan aktif dalam sosialisasi Kampung KB Dusun 

Gogodeso. 

Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas, maka subjek dalam 

penelitian ini sejumlah 3 orang. 
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3.4 Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi dua 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

didapat langsung dari subjek penelitian saat melakukan wawancara dan 

kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data sekunder berasal dari literature 

ilmiah, buku, atau laporan lainnya yang memperkuat hasil penelitian dan 

sesuai dengan pokok pembahasan. 

3.5 Tehnik pengumpulan data 

a. Wawancara mendalam 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara mendalam. Dimana dalam tehnik pengumpulan data ini 

peneliti menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis. Dalam proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian maka tanya jawab dilakukan sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan subjek penelitian. Dalam tehnik 

pengumpulan ini, peneliti juga mneggunakan alat bantu berupa 

recorder dalam smartphone. 

b. Dokumentasi  

Selain dengan wawancara mendalam, pengumpulan data juga 

dilakukan dengan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah 

metode yang digunakan untuk menelusuri data historis berupa 

fakta dan data sosial yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Dokumentasi ini berupa bahan-bahan informasi yang 

dikeluarkan suatu lembaga seperti publikasi elektronik, berita-
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berita yang disiarkan ke media massa, dokumentasi acara, buku 

notulen, SK Camat Kanigoro dan rekap data tahunan maupun 

bulanan.  

3.6 Analisis data 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:246) mengemukakan 

bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Maka analisis data kualitatif dilakukan dengan cara: 

1) Pengumpulan data 

Mengumpulkan data mentah yang telah dilakukan dari hasil 

wawancara dan dokumentasi serta data-data pendukung lainnya. 

2) Reduksi data 

Reduksi atau proses merangkum, memilah, menyederhanakan dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting temuan data yang telah 

terkumpul. Mereduksi data juga dapat dilakukan dengan 

mengkategorisasi berdasarkan temuan yang ada. 

3)  Penyajian data 

Data-data yang telah direduksi selanjutnya dijelaskan atau 

diuraikan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. Selain 

menggunakan uraian teks bersifat naratif, data penelitian dapat 

dijelaskan menggunakan gambar, table dan lain sebagainya. 

4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Setelah memproses data-data yang telah dikumpulkan lewat tehnik 

analisis sebelumnya, peneliti membuat kesimpulan awal. 
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Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara perlu dilakukan 

verifikasi lagi dengan dicocokkan kembali sehingga dapat 

ditemukan laporan akhir penelitian yang benar dan jelas. 

3.7 Uji keabsahan data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji triangulasi sumber. Uji triangulasi sumber merupakan uji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek dan membandingkan 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah 

dilakukan pengecekan kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan 

untuk dicari kesamaan dan kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. 

(Sugiyono, 2009:273). 


