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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dengan mengguanakan`penelitian Deskriptif 

Kualitatif.  Penelitian Deskriptif  kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam – dalamnya melalui pengumpulan data sedalam – dalamnya. 

Penelitian  Deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian tentang riset yang 

bersifat derskriptif dan cenderung mengguanakan analisis. Landasan teori di 

manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta 

dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan 

gambaran umum tentang latar penelitian sebagai bahan pembahasan hasil 

penelitian. 

 

3.2 Lokasi Dan Waktu 

Dalam memenuhi kelengkapan dan akurasi data peneliti memilih lokasi yang 

cukup menarik perhatian dalam masalah ini yaitu pada Dinas Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kota Pekanbaru. 

Peneliti juga memerlukan waktu observasi atau penelitian selama kurang 

lebih dua bulan 

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis metode penelitian ini adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Dalam penelitian ini penulis 
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menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 

deskriptif  bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat 

yang menjadi objek penelitian realitas itu ke permukaan berbagai suatu ciri, 

karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, siatuasi, ataupun 

fenomena tertentu. 

Sumber data adalah data yang di kumpulkan terdiri dari dua macam data 

yaitu: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian 

yang menjadi data pertama yaitu, analisis isi makna dari sebuah pelaksanaan 

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kontrasepsi Program 

KB (Keluarga Berencana)Di Pekanbaru. Data dapat diperoleh melalui 

kusioner, observasi, dan wawancara dengan para responden sehubung 

dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Data skunder 

Data skunder merupakan data yang diperoleh dari referensi semua buku 

yang menjadi lendasan teori dan pembahasan dalam penelitian ini. Tentang 

permasalahan penelitian dapat ddiperoleh melalui Jurnal, Koran, Media, dan 

laporan lain yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan untuk 

memahami, mencari jawaban dan bukti terhadap gejala, peristiwa, kejadian 

atau realitas yang diteliti, baik berupa prilaku, keadaan, benda, maupun 

simbol–simbol tertentu yang dilakukan pada awal penelitian untuk 

mendapat kumpulan permasalahan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Kontrasepsi Program KB (Keluarga Berencana) pada Dinas 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Jadi, wawancara penulis 

yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung yang dilakukan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh data yang 

diperlukan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen yang 

berhubungan dengan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) Kontrasepsi programKB (Keluarga Berencana) pada Dinas 

Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana Kota Pekanbaru. 

 

3.5 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yaitu individu atau kelompok yang dijadikan sumber 

data oleh peneliti. Subjek penelitian adalah seseorang atau kelompok yang 
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melekat pada objek penelitian. Untuk mendapatkan sumber data peneliti 

melakukan wawancara langsung dengan seseorang atau kelompok dari sumber 

mengetahui permasalahan penelitian untuk dijadikan sumber data penelitian. 

Untuk pengambilan sumber data, peneliti menggunakan Nonprobability 

sampling yang menurut Sugiyono (2008:95) adalah teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dengan teknik sampling yang digunakan 

adalah  Sampling Purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Yang menjadi Informan penelitian adalah key informan 

yang terdirir dari yaitu : 

Tabel 3.1 

Data Key Informant Penelitian 

No. Informan Penelitian Jumlah 

1 Kepala Dinas 1 

2 Kepala Bidang Keluarga Berencana 1 

3 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan 

dan Penggerakkan 

1 

4 Petugas Lapangan Keluarga Berencana 26 

5 Masyarakat 30 

Jumlah  59 

 

3.6 Metode Analisis 

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai 

dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan 

cara menganalisis pertanyaan dari hasil wawancara dari responden. Metode 

Deskriptif  kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis dan 

menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, 
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menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan dilapangan. Yaitu gambaran 

tentang pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Kontrasepsi Program KB (Keluarga Berencana) Kota Pekanbaru terhadap 

masyarakat di Kota Pekanbaru yang menjadi Pesesrta Keluarga Berencana Baru 

maupun Aktif.. 

 


