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BAB III 

Metode Penelitian 

Pola Komunikasi Literasi Dalam Kesehatan Reproduksi Remaja menggunakan 

metode Analisis Jaringan Dalam Sosial. Dimana penelitian dilakukan dilakukan 

dengan cara menganalisis secara mendalam dan mendetail perihal Pola komunikasi, 

pola komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam sebuah jaringan besar atau kecil 

dalam sebuah kelompok-kelompok yang berkaitan dengan program KRR dan BKKBN 

Provinsi Jawa Timur. 

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Dimana data yang diambil murni dari subjek dan informan. Data dapat berupa 

kata-kata baik secara tertulis mupun lisan. Penelitian ini mengemukakan 

kualitas dan proses yang dilakukan oleh subjek atau informan sebagai datanya, 

bukan berupa data angka atau numerik. 

Menurut Lodico, Spaulding dan Voegtle (2006) penelitian kualitatif yang 

juga disebut penelitian interpretif atau penelitia lapangan adalah suatu 

metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi 

dan diadaptasi ke dalam system pendidikan. Peneliti kualitatif menggunaakan 

metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak 

perspektif yang akan dapat diungkapkan.1  

1 Prof. Dr. Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal: 2 
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B. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini merupakan data Deskriptif. Data yang dikumpulkan 

lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Pada 

pembahasan akan berisi tetang penjelasan hasil penelitian berupa konsep, tipe, 

bentuk dan lain sebagainya yang menjelaskan analisis pada Pola komunikasi, 

Pola literasi, kesehatan reproduksi remaja dan individu terkait. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu penelitian dilaksanakan mulai Bulan Februari 2018 dengan 

merancang penelitian hingga pengumpulan data dapat tercapai sesuai 

kebutuhan penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Berikut table 

rancangan waktu yang diperkfirakan dalam penelitian: 

 Tabel II: Waktu Penelitian 

No. Jenis Kegiatan Bulan Ke 

1 2 3 4 5 6 

1. Rancangan Proposal       

2.  Persiapan Pra Ujian 

Proposal 

      

3.  Seminar Proposal       

4. Penelitian 

(Pengumpulan Data) 
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Catatan: waktu dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan pengumpulan data di 

lapangan. 

Tempat Penelitian: Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur Bidang 

Pelatihan dan Pengembangan, JL. Kalibokor Timur No. 1, Gubeng, Kota 

Surabaya, Jawa Timur. Selain bertempat di Kantor BKKBN, wawancara atau 

dokumentasi juga dapat dilakukan diluar tempat rutin dengan menyesuaikan 

subjek dan waktu yang fleksibel. 

D. Subjek Penelitian  

Penelitian akan dilakukan pada BKKBN Provinsi Jawa Timur, Subjek 

atau informan merupakan Staff atau Karyawan Bidang Penyuluh KB yang 

mengikuti program-program kelas Diklat di Bidang Pelatihan dan 

Pengembangan Perwakilan Jawa Timur. 

Selain itu data teks atau dokumentasi dari bidang tersebut dapat menjadi 

data yang nantinya diolah dalam pembahasan. Karena dokumentasi dapat 

dianalisis sesuai dengan kebutuhan peneletian. 

5.  Analisis Data       

6. Reduksi Data       

7. Penarikan 

Kesimpulan 
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Teknik Sampling: Peneliti menggunakan Non Probability Sampling, 

yaitu secara Purposive Sampling. Peneliti memilih Teknik Purposive Sampling 

karena subyek yang dibutuhkan oleh peneliti harus sesuai kiteria yang 

mengerucut. Peneliti membutuhkan informasi yang mendalam dari para subyek 

yang kredibel dan sesuai kualifikasi. 

  Teknik Purposive sampling ini merupakan pengambilan sampel 

berdasarkan tujuan. Pada cara ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota 

sampel diserahkan pada prtimbangan pengumpul data yang berdasarkan atas 

pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. 2 

Kriteria dari Subjek: 

1) Sudah bekerja minimal 5 tahun di BKKBN 

2) Staff/Karyawan di bagian atau dilatih oleh Latbang BKKBN Provinsi 

Jawa Timur 

3) Jajaran Jabatan: 

a. Kasubbid & Widya Iswara: Pernah membina atau memberi 

materi tentang Inisiasi pembentukan Poktan BKR & PIK-R 

b. PKB/PLKB: yang memiliki binaan PIK-R da masih berlangsung 

hingga 2018. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka didapatkan 5 Subjek Penelitian 

yaitu: 

                                                        
2 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, 2004, hal: 65 
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1. Kepada Sub. Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi BKKBN 

Provinsi Jawa Timur: Bapak Ronald Stefen Rigo, S.E., M.M. 

2. Widya Iswara Latbang BKKBN Provinsi Jawa Timur: R R. Ayu 

Mayliawati, S. Sos, M.Si 

3. Penyuluh KB BKKBN Provinsi Jawa Timur: Sri Hartini, Amd. 

4. Penyuluh KB BKKBN Provinsi Jawa Timur: Widya Ratna 

Damayanti, S.Sos. 

5. Penyuluh KB BKKBN Provinsi Jawa Timur: Vino Aguswedi, S.E., 

M.M. 

Kriteria Subjek Tambahan: 

1) Remaja dalam Ikatan Insan Genre Jawa Timur sampai dengan tahun 

2018. 

2) Menjadi Pendidik dan Konselor Sebaya. 

3) Memiliki pengalaman dibidang pembinaan, menjadi konselor secara 

pribadi dalam program PIK-R. 

4) Memahami program KRR dalam taraf provinsi. 

5) Pernah mengisi seminar dan penyuluhan dengan permintaan sebagai 

narasumber. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka didapatkan 5 Subjek Penelitian 

yaitu: 

1. Ketua Umum Insan GenRe Jawa Timur: Haydar Iskandar. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Setiap penelitian 

yang bertujuan untuk fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat 

ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif dilakukan terhadap variable 

mandiri, tanpa dibandingkan atau dihubungkan dengan variable lain. 3 

Karena metode penilitian ini merupakan Penelitian Kualitatif Murni, 

maka data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, kata-kata dan tindakan, 

foto, serta dokumen pribadi maupun resmi dari pihak BKKBN Provonsi Jawa 

Timur. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang terdiri atas sejumlah 

petanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seorang 

narasumber atau informan mengenai hal yang berhubungan dengan 

penelitian. 

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah 

seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau 

ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat 

dan keyakinannya” (Hasan (1963) dalam Garabiyah, 1981: 43). 

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan merupakan 

wawancara terbuka yang ditujukan untuk semua subyek. Karena 

                                                        
3 Muslimin Machmud, Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian 

Ilmiah, Penerbit Selaras, Malang, 2016, hal: 142 
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penilitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka pertanyaan yang 

diajukan adalah pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya. 

 

2. Observasi 

  Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek 

dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan 

sesaat ataupun mungkin diulang. Oleh sebab itu observasi hendaknya 

dilakukan oleh orang yang tepat. Dalam observasi melibatkan 2 komponen 

yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observer dan obyek 

yang diobservasi yang dikenal sebagai observe. 4 

  Peneliti telah melakukan observasi pada BKKBN Bidang 

Pelatihan dan Pengembangan, di dalam ruang diklat maupun diluar ruang 

diklat ketika para peserta pelatihan melaksanakan melaksanakan program 

yang diberikan. 

3. Dokumen atau Sumber Tertulis 

Peneliti Kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen 

dalam menjawab pertanyaan terarah. Dokumen ini digunakan sebagai 

bahan pendukung hasil wawancara. Dokumen yang ditulis sendri oleh 

informan atau tulisan tentang mereka seperti sebagai autobiografi, surat 

pribadi, buku harian, memo, catatan apat, surat kabar, dokumen 

kebijakan, proposal, kode etik, pernyataan filosofi, buku tahunan, 

                                                        
4 Sukandarrumidi, Op.cit., 2004, hal: 68 
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pernyataan pers, buku kliping, surat kepada editor, artikel surat kabar, 

file pribadi, catatan kasus siswa, dan folder yang dimasukkan dalam 

data. 

 

4. Fotografi 

Fotografi merupakan salah satu media yang dapat menjadi data 

dalam bentuk foto. Foto dapat menjadi dokumentasi sebagai bukti suatu 

kjadian atau peristiwa yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. 

Fotografi menyediakan data yang sangat deskriptif, yang sering 

digunakanuntuk hal-hal yang subyektif, dan hasilya sering dianalisis 

secara induktif. 

Foto yang diambil oleh peneliti adalah moment yang dapat 

mendeskripsikan dan menjadi data dalam penelitian. Kegiata ini 

dilakukan ketika peneliti turun ke lapang secara langsung. Jadi yang 

foto yang dimaksud tidak hanya untuk mendokumentasi saja, namun 

dapat menjadi data dan bukti peneliti telh melakukan penelitian sesuai 

dengan yang telah direncanakan. 

F. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data merupakan salah satu bagian paling penting dalam 

sebuah penelitian. Karena dengan Teknik analisis data, kita dapat menganalisa 

data-data yang sudah kita dapatkan selama masa penelitian untuk diolah 
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hingga menjadi sebuah atau beberapa keseimpulan penelitian. 

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian kualitatif ini 

adalah Dengan cara Metode Interaktif Analisis Data Miles-Huberman. 

Dimana data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan 

fotografi akan dikelompokkan, digolongkan menurut relatifitas kesamaan 

jawaban yang ada dan membuang hasil atau jawaban dari beberapa nomor 

yang tidak penting untuk dimasukkan pada penelitian ini, yang disebut 

kondensasi data. 

 Setelah kondensasi data, maka data yang telah ditentukan mana yang 

pentinng, disajikan, dan ditarik sebuah kesimpulan. Dimana kesimpulan 

merupakan hasil murni dalam mendalami jawaban atau hasil wawancara 

mendalam, observasi dan fotografi pada subjek penelitian. Agar keraguan 

dapat berubah menjadi kepastian. 

   Metode Interaktif Analisis Data Miles – Huberman  

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Uji Keabsahan Data 

Uji kebsahan data akan dilakukan menggunakan uji validitas dan 

Pengumpulan Data 

Kondensasi Data Penarikan Kesimpulan 

Penyajian Data 
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reliabilitas penelitian kualitatif. Dimana kebenaran relibilitas data dalam 

penelitian kualitatif tidak bisa bersifat tunggal, melainkan jamak. Karena hasil 

wawancara setiap orang pasti berbeda-beda dengan kualitas yang berbeda juga. 

Peneliti memilih Uji Credibility terhadap data kualitatif dengan 6 unsur yang 

sesuai dan dibutuhkan oleh peneliti, yaitu: 

1. Perpanjangan keikut-sertaan: berarti peneliti tinggal di lapangan 

penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. 

2. Ketekunan pengamatan: peneliti berarti mencari secara konsisten atau 

secara tekun interpretasi dengan berbagai cara dalam menemukan 

kaitan di dalam proses analisis. Menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

dicari. 

3. Triangulasi: dalam uji keabsahan data ini,  menurut Patton (Patton 

1987: 331) ada beberapa jalan yang harus dicapai melalui: (1) 

membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

seperti rakyat biasa, orang yang brpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkitan. 
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4. Kecukupan referensial: memiliki rujukan khusus atau rujukan yang 

terkait secaa cukup dan memadai. 

5. Kajian kasus negatif: mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak 

sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah 

dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. 


