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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif  adalah penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivis sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individu maupun secara 

kelompok. Beberapa diskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan 

penjelasan yang mengarah pada penyimpulan (Ghong, M Djunaidi & Almanshur, 

Fauzan. 2012: 89). 

Selain itu, Sugiyono (2016: 13) juga mengemukakan penelitian kualitatif 

sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna 

daripada generalisasi. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif karena dianggap tepat dalam mendeskripsikan, melukiskan secara 

sistematis, dan akurat dalam mengumpulkan fakta Implementasi Program 

Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terdapat di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan 

utara, Kalimantan Utara 77116 yang merupakan tempat terselenggaranya Program 

Kampung KB. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena tergolong daerah 

miskin dan masyarakatnya yang bekerja sebagian besar adalah nelayan serta 

memiliki banyak anak. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program kampung KB 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. 

 

C. Subyek Penelitian 

Menurut sugiyono (2017:122), sampling incidental yaitu teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang 

kebetulan itu ditemui cocok sebagai sumber data. 

Subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi bagi 

peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitiannya adalah 

masyarakat yang terkena dampak langsung adanya Program Kampung KB, 

Petugas BKKBN Kota Tarakan, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana 

(PLKB). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data berupa : 
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1. Teknik Wawancara 

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian 

kualitatif lebih dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan 

subjek penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif diperlukan 

suatu wawancara mendalam (in-depth interview), baik dalam suatu situasi 

maupun dalam beberapa tahapan pengumpulan data (Suharsaputra. 2012: 213). 

Menurut Sugiyono (2016: 188) Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka 

(face to face) maupun dengan menggunakan telepon. 

 Berdasarkan hal ini peneliti menggunakan pelaksanaan wawancara dengan 

face to face yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung baik itu 

masyarakat maupun staf dari BKKBN sendiri. Adapun teknik wawancara 

terstruktur atau tidak terstruktur itu kondisional, yang paling utama bagi 

peneliti yaitu bisa menggali sedalam-dalamnya informasi agar data yang 

diperoleh akurat. 

2. Teknik Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu ketika observasi maka 

tidak terbatas pada orang tetapi obyek-obyek alam yang lain. Observasi dapat 

dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) yaitu 

peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagi sumber data penelitian. Selanjutnya non participant 

observation (observasi non partisipan) maksudnya adalah peneliti terlibat 

langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam 
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observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen (Sugiyono. 2016: 196-197). 

Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan pengamatan baik itu 

secara observasi berperan serta maupun observasi nonpartisipan yang mana 

peneliti akan mengamati dari kedua belah pihak (pemerintah dan masyarakat) 

karena dengan observasi seperti itu peneliti merasa lebih cepat untuk 

mendapatkan data-data yang lebih akurat. 

3. Teknik Dokumentasi 

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber 

manusia atau human resouces melalui observasi dan wawancara. Selain itu, 

adapula sumber bukan manusia atau non-human resources, antara lain berupa 

dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen terdiri atas tulisan pribadi 

seperti buku harian, surat menyurat, dan dokumentasi resmi (Ghong, M 

Djunaidi & Almanshur, Fauzan. 2012: 200).  

Peneliti menggunakan dokumentasi foto sebagai data/bukti bahwa 

peneliti telah melakukan pengamatan dan kegiatan bersama masyarakat di 

Kecamatan Tarakan Utara tersebut, sehingga bukti tersebut bisa menjadi 

lampiran laporan peneliti. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menugurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang 

didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang belum jelas. Oleh karena itu, 
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analisi diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga 

menjadi pemahaman umum.  

Proses analisis data dimulai dengann menelaah seluruh data yang tersedia 

dengan berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil 

tersebut bisa dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh tepat pula. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. 

Teknis yang digunakan dalam mengalisis data dapat divisualisasikan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.1 Siklus Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Interaktif 

(Sumber: Miles dan Huberman, 1992) 

 Adapun proses analisis data memiliki empat unsur yang dipertimbangkan 

oleh penganalisis yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat 

dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan 

reflektif. Data-data tersebut dari hasil wawancara yang mana telah ditentukan 

subyeknya oleh peneliti terkait dengan implementasi program kampung KB 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Kedua data diperoleh dari 
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observasi terkait pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait 

penerapan program kampung KB serta kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat yang termasuk daerah Kampung KB. Dan terakhir diperoleh dari 

hasil dokumentasi yakni berupa foto kegiatan/aktivitas subyek selama waktu 

penelitian. 

2. Reduksi Data/Pengurangan Data  

Setelah data terkumpul maka peneliti akan melakukan reduksi data, guna 

memilah data yang relevan dengan objek yang diteliti. Peneliti disini 

memfokuskan data pada hal-hal penting terkait implementasi program kampung 

KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tarakan 

Utara. Selain itu, peneliti juga akan membuang data yang tidak diperlukan dan 

tidak terkait dengan tujuan penelitian untuk proses analisis data. 

3. Penyajian Data  

Penyajian data dilakukan oleh peneliti setelah data selesai direduksi, 

dianalisis kemudian disajikan. Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk 

rangkuman, gambar, tabel atau sejenisnya maka itu yang akan disebut simpul 

terintegrasi antar satu dan lainnya untuk merumuskan kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah tahapan reduksi data dan penyajian data seleasai maka dilakukan 

merumuskan kesimpulan. Penarikan kesimpulan sendiri dilakukan untuk 

memperjelas kondisi realitas program kampung KB di Kecamatan Tarakan 

Utara dengan cara mendeskripsikan serta mengidentifikasi, tetapi tetap 

penarikan kesimpulan ini masih bersifat terbuka dan harus diverifikasi jika 

masih ada yang tidak sesuai. 
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F. Teknik Keabsahan Data 

  Teknik keabsahan ini sangat penting bagi peneliti karena digunakan untuk 

memeriksa keabsahan data atau dokumen yang diperoleh saat penelitian, supaya 

hasil penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala 

informasi yang didapatkan oleh peneliti.  

  Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan pertimbangan bahwa 

untuk memperoleh data yang benar-benar valid, informasi dari subyek harus 

dilakukan cross check dengan subyek lain serta informan lain. Informasi yang 

diperoleh harus dari masyarakat yang tergabung dalam program kampung KB dan 

dari pemerintah (BKKBN) selaku penyelenggara program kampung KB. Apabila 

ketika peneliti telah  melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi menjadi 

data/bukti maka hasil dari semua itu sama maka jawaban yang diberikan dianggap 

sah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


