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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan

pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti

adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih

menekankan makna dari pada generalisasi.1 Dalam pelaksanaannya, peneliti

langsung masuk ke lapangan dengan menggunakan metode pendekatan historis

dan normatif yaitu mengkaji secara mendalam permasalahannya  dan berusaha

mengumpulkan data secara lengkap dari pihak- pihak  yang terlibat langsung

dengan penggunaan alat kontrasepsi suntik tiga bulan, dalam hal ini pihak

penyedia layanan kontrasepsi dan pihak Akseptor (pengguna alat kontrasepsi) di

kecamatan Puuwatu ,sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan

dengan penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini bertempat di kecamatan Puuwatu, dimana kecamatan

Puuwatu terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu kelurahan Puuwatu, Watulondo,

Punggolaka, Abeli Dalam, Tobuuha dan Lalodati, juga di tempat yang

1Sugiono.Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D).
(Bandung: Al Fabeta, 2005).. Hal 1.



41

memungkinkan peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan seperti

Puskesmas, bidan praktek yang berlokasi di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan setelah proposal ini diseminarkan dan

dilanjutkan pada tahap penelitian yaitu 3 (tiga) bulan terhitunng dari bulan

September sampai dengan November 2016.Penelitian ini dilaksanakan sampai

data yang diperoleh benar-benar jenuh, dan mampu mewakili gambaran situasi

sosial yang telah terjadi.

C. Sumber Data

Data yang ditulis melalui pengumpulan informasi data unit yang

menyelengarakan program keluarga berencana dengan metode kontrasepsi dalam

hal ini masyarakat yang menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 (tiga)

bulan,puskesmas dan bidan praktek yang melayani konsultasi dan pemasangan

alat kontrasepsi, bedasarkan data diatas maka penulis menggunakan dua sumber

data yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer  yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada

peneliti serta pihak lain yang turut serta mengambil bagian dalam

penyelenggaraan prorgam penggunaan alat kontrasepsi.

2. Data sekunder diperoleh dari hasil observasi lapangan yang dilakukan pada

unit yang menyelenggarakan program keluarga berencana dengan metode

kontrasepsi dalam hal ini puskesmas dan bidan praktek yang melayani

konsultasi dan pemasangan alat kontrasepsi.
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D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga tekhnik

yang dilakukan secara berulang-ulang agar keabsahan data dapat dipertanggung

jawabkan, yaitu:

a) Observasi

Observasi (pengamatan), mengadakan pengamatan langsung terhadap

kondisi obyektif yaitu mengamati problematika yang timbul akibat

penggunaan alat kontrasepsi  suntik 3 (tiga) bulan pada masyarakat

kecamatan Puuwatu ditinjau dari hukum islam,secara khusus bagi mereka

pengguna alat kontrasepsi jenis suntik 3 bulan

b) Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan sistem Tanya jawab.Adapun yang

diwawancarai yaitu informan yang dianggap mampu memberikan data-data

yang diperlukan.informan yang dimaksud adalah pihak penyelenggara dan

pengguna Alat kontrasepsi jenis suntik 3 bulan di kecamatan Puuwatu,Kota

Kendari.wawancara yang digunakan adalah kuesioner.2Adapun pihak yang

akan diwawancarai pada penelitian ini adalah semua pihak yang dianggap

mampu untuk memberikan informasi dan data-data yang di butuhkan terkait

dengan judul penelitian dan masyarakat di kecamatan Puuwatu yang

menggunakan alat kontrasepsi khususnya jenis suntik 3 bulan.

2Moleong, L.J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosda karya,
2012) Hal.238...
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c) Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang.3Artinya, data dikumpulkan dari dokumen-dokumen, baik yang

berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang

berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Studi dokumentasi pada

penelitian ini dilakukan berdasarkan dokumen yang berhubungan dengan

penggunaan alat kontrasepsi.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Seorang peneliti yang menjadi instrumen dalam sebuah penelitian kualitatif

membutuhkan validitasi instrumen. Perlunya validitas instrumen karena untuk

mengetahui peneliti siap terjun ke lapangan atau tidak. Validitasi tersebut meliputi

pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang

yang diteliti, kesiapan peneliti baik secara akademik maupun logistik. Perlu

diketahui bahwa yang melakukan validitasi instrumen pada penelitian kualitatif

adalah peneliti sendiri melalui evaluasi seberapa jauh kesiapan dan pemahaman

tentang penelitian yang akan dilakukan.4

Pada penelitian yang akan dilakukan, instrument penelitian adalah peneliti

sendiri. Selain itu peneliti dibantu oleh rekan peneliti yang bertugas sebagai

tenaga dokumentasi serta rekan diskusi terhadap kebenaran yang ditafsirkan oleh

peneliti.Diskusi ini dilakukan sebagai upaya pembanding terhadap masalah yang

didalami berkaitan dengan problematika alat kontrasepsi suntik 3 (tiga) bulan.

3Sugiono ,op. cit.h.2
4Ibid Hal. 205-306
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3. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan Keabsahan data merupakan usaha untuk meningkatkan

kredibilitas data juga untuk menyanggah balik terhadap apa yang dituduhkan

kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah pengecekan keabsahan

data adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari penelitian kulitatif.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka dalam pengecekan

Keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menempuh

metode trianggulasi data.

a) Triangulasi

Triangulasi dalam menguji kredibilitas ini merupakan usaha untuk

pengecekan data dari berbagai subjek penelitian dengan berbagai cara dan

berbagai waktu.5 Triangulasi merupakan bagian dari pengecekan tingkat

kepercayaan data, disamping itu juga dapat mencegah subjektivitas peneliti.

Triangulasi data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

 Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas (kepercayaan) data dengan

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

 Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek

data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

 Triangulasi waktu yaitu pengecekan kepercayaan data pada sumber yang

sama dalam waktu yang berbeda.6

Adapun  triangulasi yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan

adalah menggunakan triangulasi sumber dan waktu.

5Moleong ,loc. Cit.
6Ibid, Hal. 373-374
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b) Peningkatan Ketekunan Pengamatan

Peningkatan ketekunan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan melalui

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap subjek

peneliti. Melalui cara tersebut maka kepastian data serta urutan peristiwa

dapat direkam secara pasti dan sistematis.7

Kegiatan peningkatan ketekukanan pengamatan pada penelitian ini lebih

ditekankan pada pengamatan terkait dengan problematika penggunaan alat

kontrasepsi jenis suntik 3 bulan pada masyarakat kecamatan Puuwatu.

7Ibid, h.370


