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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
1
 dengan 

menggunakan metode kualitatif. Metode ini cocok digunakan untuk mendapatkan 

informasi yang luas dari suatu populasi. Metode kualitatif merupakan penelitian 

yang memiliki sasaran penelitian yang terbatas, tetapi dengan keterbatasannya itu 

dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. 

Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah bersifat deskriptif, yakni 

penelitian yang menggambarkan Bagaimana  Strategi Penyuluhan Keluarga 

Berencana oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di kelurahan 

Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 

dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penyuluhan Keluarga Berencana 

Oleh Penyuluh Lapanagan Keluarga Berencana  di kelurahan Murung Keraton 

Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek 

Subjek dari penelitian ini adalah penyuluh lapangan keluarga berencana 

(PLKB) di kelurahan Murung Keraton kecamatan Martapura kabupaten Banjar  

 

                                                            
1 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 34. 
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2. Objek 

Objek penelitian adalah sifat atau keadaan dari suatu benda, atau orang yang 

menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian adalah kualitas dan kuantitas 

yang berupa perilaku, kegiatan pendapat, pandangan, sikap pro dan kontra. 

Sedang yang menjadi objek penelitian ini adalah strategi penyuluhan  

keluarga berencana diKelurahan Murung Keraton kecamatan Martapura 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu Di kelurahan Murung Keraton Kecamatan 

Martapura Kabupaten Banjar kalimantan Selatan 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

skunder. Data primer adalah data berupa fakta-fakta, informasi dan tindakan yang 

diperoleh dari interview kepada responden. Data primer yang digali dalam 

penelitian ini terdiri dari permasalahan pokok yang diteliti, yaitu Bagaimana  

Strategi Penyuluhan Keluarga Berencana oleh Penyuluh Lapangan Keluarga 

Berencan (PLKB) di kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura 

Kabupaten Banjar Kaliamantan Selatan. 

 Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis 

yang berasal dari informan maupun buku dan dokumen resmi yang berkaitan 
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dengan penelitian. Data skunder ini berkaitan dengan gambaran umum objek 

penelitian. 

 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan 

dan responden, informan yaitu orang yang benar-benar mengetahui permasalahan 

yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu koordinator Balai 

Penyuluhan Keluarga Berencana  Kecamatan Martapura. 

Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang 

sesuatu hal, yaitu dengan wawancara. Yang merupakan responden dalam 

penelitian ini yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana di Kelurahan Murung 

Keraton Kecamatan Martapura yang berjumlah 2 orang yang dianggap sudah 

cukup mewakili semuanya. 

Dokumen adalah adanya berbagai keterangan baik berbentu dokumen 

tertulis atau tercetak, rekaman video, maupun foto-foto dokumentasi yang 

berhubungan dengan subjek dan objek penelitian.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

a. Observasi 

Cresweel menyatakan bahwa observasi sebagai sebuah proses penggalian 

data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri (bukan asisten peneliti atau 
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orang lain) dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia 

sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset.
2
 

Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung 

kelokasi penelitian untuk melihat dan mengetahui dari dekat dengan jelas terhadap 

permasalahan yang akan diteliti. 

Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan terfokus pada 

bagaimana strategi penyuluhan keluarga berencana oleh penyuluh lapangan 

keluarga berencana (PLKB) di kelurahan Murung Keraton kecamatan Martapura 

Kabupaten Banjar. 

 

b. Wawancara,  

Menurut Gorden, wawancara merupakan percakapan antara dua orang 

dimana salah satunya bertujuan mengali dan mendapatkan informasi untuk suatu 

tujuan tertentu. Wawancara yaitu penulis mengadakan Tanya jawab dengan 

responden maupun informan, guna menggali data yang diperlukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. 

c. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data-

data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, seperti dokumen bentuk 

tertulis, rekaman, foto-foto dan sebagainya. Sehingga dari teknik ini didapat 

dokumentasi dan data yang berkaitan dengan peneliti. 

 

                                                            
2 Haris Herdiansyah, Wawancara Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen 

Pengalian Data Kualitatif, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet k-1, h. 130-131. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dilapangan diolah dengan beberapa tahap yaitu : 

a. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali data yang terkumpul 

untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat 

diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan. 

b. Deskripsi, yaitu melaporkan data yang telah diedit dalam bentuk 

laporan deskriptif. 

c. Memberikan analisis terhadap temuan penelitian berdasarkan data 

yang ada.
3
 

2. Analisis Data 

Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data ini adalah secara 

kualitatif, dengan cara menyusun hasil penelitian sesuai permasalahannya 

kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan yang sesuai dengan landasan teori pada 

bab II. 

 

G. Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan yang tidak 

terlepas dari hasil konsultasi pada pembimbing, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

a. Penjajakan awal dilapangan  

b. Membuat proposal penelitian  

                                                            
3  Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta : yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1986), Hlm. 36 
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c. Mengkonsultasikan proposal penelitian dengan dosen pembimbing 

d. Membuat persetujuan judul dari Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin 

2. Tahapan Penelitian dan Pengumpulan Data 

a. Mengadakan seminar desain proposal skripsi 

b. Meminta surat riset kepada Fakultas Dakawah dan Ilmu Komunikasi 

c. Menyampaikan surat riset kepada pihak yang bersangkutan di lokasi 

penelitian  

d. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data  

3. Tahapan Pengelolaan data Dan Analisis Data 

a. Mencari dan menghubungi responden untuk menggali data  

b. Mengumpulkan data selengkap mungkin 

c. Mengelola, menyusun, dan menganalisis data sesuai dengan teknik 

yang telah ditentukan  

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

a. Membuat laporan dalam bentuk skripsi utuh 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi untuk diadakan 

koreksi dan perbaikan hingga disetujui 

c. Mengadakan sidang munaqasah  

 


