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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
27

 

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif 

kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi mengenai program KB di kalangan masyarakat secara mendalam 

dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat 

diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi humas BPPMKB dalam 

kampanye program KB (Keluarga Berencana) kepada Pasangan usia 

produktif. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneliatian ini dilaksanakan di kantor Perwakilan Badan 

Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencna tepatnya pada 

bagian Humas. Dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 
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3.3 Sumber Data 

a. Sumber data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara, observasi dokumentasi. Dalam penelitian ini 

sebagai infroman adalah Humas BPPMKB Kota Pekanbaru.
28

 

b. Sumber data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara ( dihasilkan pihak lain ) atau 

digunakan oleh lembaga yang bukan merupakan pengolahnya 

tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu
29

 sebagai 

data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang 

berhubungan dengan Sosialisasi  Program KB di Kota Pekanbaru. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. 

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang 

akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua informan diantaranya : 

1. Yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang 

diteliti. Adapun yang dimaksud dengan informan kunci dalam 

penelitian ini adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan 

Masyarakat Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru, dan 

Kepala Bidang Keluarga Berencana BPPMKB.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 
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muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa pedomen wawancara.
30

 

2. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di 

lokasi penelitian untuk melihat kondisi real yang terjadi di 

BPPMKB Kota Pekanbaru. 

3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis terutama 

arsip-arsip tentang pendapat dan teori yang berhubungan 

dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.
31

 

 

3.6 Validitas Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. 

Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. 

Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat 

tercapai.  Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
32

 

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi 

dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif .
33

 Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini 

yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif. Dalam hal ini data yang dianalisis berupa kata-kata atau 
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kalimat-kalimat, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun 

observasi. Data yang dianalisis yaitu mengenai kampanye BPPMKB Kota 

Pekanbaru dalam mensosialisasikan program Keluarga Berenca kepada 

Pasangan Usia Produktif di kota Pekanbaru. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasika data, memilah-milahnya menjadi 

sesuatu yang dapat dikelola, mensitesiskannya mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.
34
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