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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserch) yang 

bertujuan untuk menggambarkan mengenai peranan penyuluh lapangan 

keluarga berencana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Kampung KB di Kelurahan Sungai Andai. Dengan menggunakan 

penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif. 

 Penelitian kualitatif dekriptif adalah suatu penelitian yang berusaha 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dilapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi ciri utama 

pendekatannya adalah terletak pada tujuannya. Sedangkan pengertian 

penelitian kualitatif menurut Erickson (1968) penelitian kualitatif 

merupakan usaha yang bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan 

secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang 

dilakukan terhadap kehidupan.
1
 

 Tujuan penelitian kualitatif dekriptif adalah membuat secara 

faktual, aktual dan sistematis tentang fakta-fakta atau sifat-sifat tempat 

atau objek tertentu.
2
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Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena prosedur 

penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa data-data yang 

berasal dari penjelasan lisan secara langsung oleh orang atau perilaku 

yang diteliti. Metode kualitatif juga menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan responden. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian merujuk pada responden atau informan 

yang hendak dimintai informasi atau digali datanya oleh peneliti. 

Amirin (1986), subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu 

yang ingin diambil keterangan atau orang pada latar belakang 

penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi pada penelitian.
3
 

 Maka dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian oleh 

peneliti adalah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 

yang bertugas atau memegang kewenangan atas pembinaan 

Kampung KB di Kelurahan Sungai Andai, tokoh masyarakat, 

warga Kampung KB, dan Kepala Desa/Lurah Kelurahan Sungai 

Andai. 
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2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan masalah atau tema yang ingin 

diteliti atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.
4
 

 Dengan demikian yang menjadi objek penelitian ini 

merujuk pada peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 

(PLKB) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di 

Kampung KB Kelurahan Sungai Andai. 

C. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini bertepat di Kampung Keluarga Berkualitas 

RT.02 dan RT 39 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara 

Kota Banjarmasin. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

 Data diartikan sebagai fakta-fakta atau keterangan yang 

akan diolah dalam kegiatan penelitian.
5
 Data terdiri dari dua jenis, 

data primer dan data sekunder. 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui 

wawancara dengan narasumber atau sumber utama. Data primer 

digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai penelitian. 

Sumber utama atau narasumber dalam penelitian ini adalah 
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Penyuluh Lapangan  Keluarga Berencana (PLKB) yang bertugas 

dan memiliki wewenang binaan di Kampung KB Kelurahan 

Sungai Andai  

 Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua 

yang  menjadi data tambahan untuk melengkapi data primer. Data 

sekunder meliputi arsip data atau dokumen, foto aktivitas atau 

kegiatan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian 

yang diteliti. Dalam hal ini data sekunder didapatkan dari Ketua 

RT, Kader PLKB/PKKBD, dan masyarakat. 

2. Sumber data  

 Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber 

data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Informan dalam penelitian ini ialah Penyuluh Lapangan Keluarga 

Berencana (PLKB) yang bertugas sebagai penyuluh di Kampung 

KB Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota 

Banjarmasin. 

2) Dokumen berupa arsip data kegiatan maupun foto kegiatan yang 

diperoleh dari narasumber utama, tokoh masyarakat, Ketua RT, 

dan warga Kampung KB Kelurahan Sungai Andai. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Observasi 
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 Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan secara teliti dengan pencatatan secara 

sistematis  terhadap suatu gejala yang tampak pada penelitian.
6
 

Dengan teknik ini peneliti mengamati langsung dilapangan terkait 

peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 

Kampung KB Kelurahan Sungai Andai. Maka observasi yang 

digunakan adalah observasi partisipatif. 

 

2. Wawancara 

 Wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan terkait 

fokus masalah yang  ingin diteliti secara lisan dan dijawab secara 

lisan pula.
7
 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari informasi atau 

menggali data dan mengumpulkan data dengan melakukan tanya 

jawab langsung dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 

(PLKB), Kader PLKB/PKKBD, Ketua RT, dan warga kampung 

KB RT.02 dan Rt.39 Kelurahan Sungai Andai. Dimana pertanyaan 

yang diajukan sudah tersususun sebelum melakukan wawancara 

langsung mengenai kegitatan, penunjang kegiatan, dan 

penghambatan kegiatan yang dilakukan dan didapatkan oleh 
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7
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.165. 



35 
 

35 
 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam peranan 

nya di Kampung KB Kelurahan Sungai Andai dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan. 

 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

documenter, yaitu pengambilan data dengan dokumen-dokumen 

berupa catatan harian, transkip agenda program kerja, arsip dan 

memori.
8
 Dokumentasi yang didapat dalam penelitian ini berupa 

foto kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga 

Berencana (PLKB) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat di Kampung KB Kelurahan Sungai Andai, transkip 

agenda program kerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 

(PLKB) di Kampung KB Kelurahan Sungai Andai, biografi 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), profil Kampung 

KB Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota 

Banjarmasin, dan lain sebagainya. 

F. Pengolahan Data 

 

Tahap-tahap pengolahan data penelitian, meliputi: 

a. Koleksi data, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara maupun dokumenter. 
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 Imam Suparyogo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2001), h.167. 
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b. Klasifikasi data, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh 

berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara 

sistematika dan mudah dipahami. 

c. Editing data, yaitu menyaring dara atau memperbaiki data agar 

mudah di deskripsikan 

d. Deskripsi data, pemaparan data yang telah di peroleh ke dalam 

bentuk laporan 

G. Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis 

deskriptif, yaitu mendeskripsikan tentang suatu keadaan dan 

memformulasikan aturan dan prosedur untuk memperoleh data yang lebih 

banyak memberi makna. 

  Adapun langkah-langkah analisis data yang peneliti lakukan 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan  lapangan. Maka dapat disimpulkan bahwa 

reduksi data peneliti dapat  menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sehingga dapat interpretasi penarikan 

kesimpulan. 
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2. Penyajian Data 

 Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun 

yang dapat  menarik kesimpulan dan mengambil sebuah 

tindakan. Penyajian data ini  sangat bermanfaat dalam membaca 

dan pengambilan kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti melakukan 

penyajian (display) data secara sistematis, data diklasifikasi 

berdasarkan tema-tema terkait penelitian. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan merupakan proses pemaparan 

singkat dan  jelas mengenai paparan yang ada dalam 

penyampaian data mengenai peranan Penyuluh Lapangan 

Keluarga Berencana (PLKB) di Kampung KB Kelurahan Sungai 

Andai. 

 


