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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian tentang Strategi DP3AP2KB dalam Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan di Kota Malang, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu 

memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang 

dihadapi. 

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka 

jenis penelitiat yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif 

merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu 

set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas pristiwa pada masa 

sekarang (Nazir 1998:63). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena. 

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Malang. Lokasi ini dipilih karena: 
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1) Karena Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pegendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan lembaga Pemerintahan yang 

mengimpelementasikan program sesuai dengan bidang kerjanya.  

2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pegendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana juga berperan sebagai fasilitasi pelaksanaan 

kebijakan nasional di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan 

Ketahanan Kesejahteraan Keluarga. 

3) Karena kurangnya pemahaman dan informasi maka masalah yang terjadi 

seperti banyaknya kasus pasien yang hamil muda dan keguguran dikota 

Malang dikarenakan kurangnya informasi kepada para remaja akan 

pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat fenomena 

penelitian. Dengan teknik purposive yaitu metode penepatan sampel yang 

berdasarkan atas suatu perimbangan tertentu yang di nilai sesuai dengan tujuan 

atau masalah penelitian dalam sebuah populasi (Nursalam 2008).  

Subjek penelitian ini memiliki peranan penting dalam sebuah proses 

penelitian karena subjek penelitian akan menghasilkan data yang dicari saat 

penelitian berlangsung. Adapun subjek yang yang akan dijadikan sebagai 

narasumber oleh peneliti ini yaitu dua orang yang dipilih sebagai narasumber 

karena dianggap menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran penelitian, 
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peneliti dapat menetapkan informan lainnya yang dipertimbangkan akan 

memberikan data yang lebih kredibel dan lengkap yaitu staf dan remaja 

perempuan di Kota Malang sebagai pelengkap data-data yang telah diperoleh dari 

kedua narasumber. 

D. Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian selalu terdapat prosedur pengumpulan data dan 

dalam pengumpulan data tersebut terdapat bermacam-macam metode. Jenis 

metode yang digunakan dalam pengumpulan data, disesuaikan dengan sifat 

penelitian yang dilakukan. Untuk memperoleh data yang sebanyak-banyaknya 

kemudian disajikan dalam skripsi dengan pendekatan kualitatif yang berisi 

kutipan-kutipan data. Oleh krena itu, dalam penelitian ini peneliti menerapkan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut; 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan ata mempunyai ciri yang 

spesifik dari pada teknik pengumpulan data yang lain (wawancara) yaitu tidak 

harus selalu berkomunikasi secara lisan terhadap objek yang diteliti. Teknik ini 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diteliti tidak terlalu besar. Dari segi proses 

pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a) Observasi Terus Terang atau Tersamar, dalam observasi jenis ini peneliti 

menyatakan keterusterangannya kepada narasumber bahwa ia sedang 
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melakukan penelitian, tetapi dalam suatu saat peeliti juga tidak terus terang 

atau tersamar kepada narasumber untuk memperoleh data yang sifatnya 

rahasia. Kemungkinn jika dilakukan dengan terus terang, maka penelitian 

tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi. 

b) Observasi Tidak Terstruktur, dalam observasi ini tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang diobservasikan. Dalam melakukan pengamatan 

peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya 

berupa rambu-rambu pengamatan. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan 

untuk menggali informasi atau data untuk mengemukakan pengetahuan informan 

terutama yang berkaitan dengan judul peneliti. Dalam hal ini, wawancara adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan dengan cara Tanya jawab, sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Wawancara dapat 

dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan di peroleh) atau tidak trstruktur (peneliti tidak 

mnggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat dilakukan langsung dengan 

langsung maupun tidak langsung melalui media seperti telepon. Disini peneliti 

melakukan wawancara secara tidak terstruktur karena dengan alasan pelaksanaan 

wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur.  

3. Dokumentasi 



 
 

36 
 

Teknik dokumentasi yaitu catatan pristiwa yang berbentuk tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap pengumpulan 

data sebelumnya baik dari observasi maupun wawancara. 

E. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data merupakan rangkaian dari teknik dan proses untuk 

melakukan pengolahan data secara baik. Data yang dianalisa tentu untuk disusun 

dan diuji validitas dengan menggunakan verifikasi data yang di peroleh pada 

penelitian. Secara spesifik analisa data ialah penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik 

bersifat deskriptif kualitatif dengan cara menggambar data melukiskan keadaan 

subyek atau obyek peneliti pada saat di teliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

dan dapat di peroleh dari observasi kemudian di olah secara rasional. Penelitian 

ini di fokuskan untuk mendeskripsikan tentang Strategi DP3AP2KB dalam 

Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan di Kota Malang. 

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) didalam analisis 

data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas 

dalam analisis data yaitu: Data yang Condensation, Data Display, dan Conlusion 

Drawing/Verifications. 

1. Kondensasi Data (Data Condensation) 
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Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati 

keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transikp, 

wawancara, dukumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyautan dari informasi 

yang memungkinkan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami 

apa yang terjadi dan untuk  melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih 

mendalam atau mengambil aksi bedasarkan pemahaman. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 

verivikasi. Dari pemulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatis 

mulai mencari benda-benda, menatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, 

tergantung ada besarnya kumpulan-kumpulan catatan dilapangan, 

pengkodean-nya, menyimpan, dan tututan pemberi dana. 

F. Teknik Keabsahan Data  

Adapun pada penelitian kualitatif, terdapat 4 (empat) bentuk uji 

keabsahan data, yaitu uji kredibilitas data (validitas internal), uji 

dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal), dan 

uji konfirmabilitas (objektivitas) (Prastowo, 2011: 265).  
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Namun dari keempat bentuk tersebut, uji kredibilitas datalah yang paling 

sering digunakan. Uji kredibilitas data memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu 

melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-

hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang 

sedang diteliti (Prastowo, 2011: 266). Untuk menguji kredibilitas data, dapat 

dilakukan dengan 7 (tujuh) teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan 

ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check, analisis 

kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi (Prastowo, 2011: 265). Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi. 

Moleong (2006: 330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. Denzin (Prastowo, 2011: 269) membedakan teknik ini 

menjadi lima macam, antara lain sebagai berikut. 

1. Triangulasi sumber, yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data 

yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui 

beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik, yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik berbeda. 
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3. Triangulasi waktu, yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dan teknik 

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

4. Triangulasi penyidik, yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan 

dengan memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data. 

5. Triangulasi teori, yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang 

dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data 

temuan penelitian. 

Adapun dari kelima macam triangulasi di atas, peneliti dalam 

melakukan analisis data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi 

teknik. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan yang di 

tuju. Sedangkan triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengecek data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu data 

yang diperoleh dengan wawancara, studi kepustakaan dan kemudian di cek 

dengan observasi. 
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