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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 22 Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini

didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti bisa ada di

lokasi ini. Sedangkan dari segi waktu dan biaya, lokasi peneltian ini dapat penulis

jangkau sehingga peneliti dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. Penelitin

ini dilakukan mulai dari bulan Februari hingga April 2014.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa yang mengikuti layanan informasi tentang

kesehatan reproduksi, sedangkan obyeknya adalah efektifitas layanan informasi

dalam meningkatkan pemahaman tentang kesehatn reproduksi. Siswa sebagai

subyek penelitian dijadikan informan utama, sedangkan guru pembimbing sebagai

informan tambahan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII yang mengikuti layanan

informasi tentang kesehatan reproduksi di SMP Negeri 22 Pekanbaru yang

berjumlah 252 orang. Oleh karena populasi penelitian ini relative banyak, maka

peneliti mengambil sampel 30 %  dari populasi sampel sehingga sampel menjadi

75 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling

(pengambilan sampel secara acak) yaitu dengan cara:

a. Pertama, peneliti membuat seluruh daftar nama siswa kelas VIII SMP Negeri

22 Pekanbaru di lembaran kertas.

b. Kemudian daftar nama-nama tersebut dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak.
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c. Selanjutnya, peneliti mengocoknya sebanyak 75 kali dan nama-nama siswa

yang keluar dijadikan sampel penelitian.

Adapun siswa sebagai informan utama sedangkan guru pembimbing sebagai

informan tambahan. Guru pembimbing SMP negeri 22 Pekanbaru berjumlah 4

orang, peneliti memilih 2 orang guru pembimbing untuk diteliti. Pertimbangannya

adalah kedua guru pembimbing tersebut yang melaksanakan layanan informasi

tentang kesehatan reproduksi pada kelas VIII.

4. Teknik Pengambilan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, pengumpulannya

menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Angket

Angket, yaitu dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis

kepada responden penelitian (siswa). Angket ini digunakan untuk memperoleh

data utama mengenai pelaksanaan layanan informasi tentang kesehatan

reproduksi.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan

secar lisan kepada informan tambahan yaitu guru pembimbing. Untuk

melakukan wawancara peneliti menyiapkan instrumen pedoman wawancara.

Wawancara digunakan untuk memperoleh data tambahan dari guru

pembimbing mengenai pelaksanaan layanan informasi tentang kesehatan

reproduksi dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan pemahaman siswa

setelah mengikuti layanan informasi.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa data-data yang mendukung

penelitian ini. Data diperoleh dari pihak tata usaha untuk memperoleh data-

data tentang sarana dan prasarana sekolah, keadaan siswa dan guru, kurikulum

yang  digunakan, dan riwayat sekolah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

deskriptif kuantitatif dengan persentase dengan rumus:

P = 	 	
Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah seluruhnya1

Digambarkan dengan persentase sebagai berikut:

Efektif : 76%-100%

Kurang efektif : 50%-75%

Tidak efektif : 0%-49%.2

1 Suhasimi Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rinaka Cipta.
hlm. 213.

2 Ibid.


