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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis 

deskriptif. Menurut Morissan (2017, h.22) penelitian kualitatif merupakan suatu 

penelitian yang mendalam guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap 

fenomena yang diteliti, khususnya jika fenomena tersebut belum pernah diteliti 

sebelumnya. 

Sugiyono dalam (Anggito dan Setiawan, 2018, h.8) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan trianggulasi 

(gabungan). 

Jadi, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan 

menggambarkan strategi komunikasi persuasif yang diterapkan relawan desa dalam 

sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tetewua Kecamatan Dangia 

Kabupaten Kolaka Timur. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Posko Relawan Desa Tetewua yang bertempat 

di Kantor Desa Tetewua, Jalan Jenderal Sudirman Desa Tetewua Kecamatan Dangia 

Kabupaten Kolaka Timur. Lokasi tersebut dianggap tepat karena Relawan Desa 

Tetewua aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup 

bersih dan sehat. 
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3.2.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan 

Februari, Maret hingga April 2022. 

1.3 Partisipan Penelitian 

Partisipan atau informan dalam penelitian ini sifatnya purposive yakni dipilih 

sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang lebih mementingkan kualitas 

informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau 

partisipan. Beberapa informan yang dipilih dalam penelitian ini untuk memperoleh 

data dari wawancara (interview) yaitu, diantaranya: 

1. Relawan Desa Tetewua yang terdiri dari satgas pencegahan, satgas 

penanganan, dan satgas pendukung. 

2. Masyarakat Desa Tetewua dengan rentang usia 15-50 tahun yang terdiri dari 

3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Hal ini karena laki-laki 

lebih aktif mengikuti kegiatan yang diadakan relawan dibanding perempuan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi sesuai dengan fokus penelitian 

maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

3.4.1 Observasi 

Achmadi dan Cholid dalam Aprini (2014, h.45) mengatakan bahwa observasi 

merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala/fenomena 

yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai 

obyek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan 

cara meninjau dan mengamati secara langsung proses sosialisasi PHBS di Desa 

Tetewua. 
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3.4.2 Wawancara 

  Wawancara dilakukan dalam bentuk dialog oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dan mengumpulkan data dari terwawancara dengan sistematis 

dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Fadhallah, 2020, h.2). 

 Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi 

terstruktur dengan menggunakan suatu pegangan dalam bentuk pertanyaan yang 

telah dipersiapkan sebagai bahan informasi, tetapi urutan pengajuan pertanyaan 

tersebut bersifat fleksibel tergantung pada arah pembicaraan.  

3.4.3 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan dengan mencari data terkait hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, dan gambar mengenai kegiatan sosialisasi 

PHBS, sejarah, tujuan, visi dan misi serta struktur keanggotaan relawan Desa 

Tetewua. 

1.5 Instrumen Penelitian 

Dalam pengumpulan data sebuah penelitian diperlukan alat bantu sebagai 

bahan instrumen. Instrumen yang utama dalam pengumpulan data adalah manusia itu 

sendiri. Dengan cara melihat, mengamati, mendengar, bertanya dan mengambil data-

data penting (Putra, 2013, h.92). 

Selain instrumen utama, peneliti juga membutuhkan instrumen lainnya. 

Beberapa instrumen yang diperlukan dalam suatu penelitian diantaranya : 

1. Alat rekam, adalah suatu alat yang digunakan untuk merekam kejadian 

kejadian yang berlangsung saat berada di lapangan, baik dalam bentuk video, 

foto, maupun suara yang dikumpulkan sebagai bagian dari bahan observasi. 
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2. Alat tulis, berupa pulpen dan buku tulis untuk mencatat informasi yang 

didapatkan dari beberapa sumber ataupun responden. 

3. Pedoman wawancara, panduan observasi dan panduan dokumentasi. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Penelitan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisis data dan menginterpretasi data (Herdiawanto dan Hamdayama, 2021, 

h.13). 

Berdasarkan konsep analisis data kualitatif, maka data yang diperoleh 

dikumpulkan dan diproses dengan menggunakan analisis deskriptif melalui beberapa 

tahapan sebagai berikut : 

3.6.1 Reduksi Data 

Data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara 

teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Serta 

menggunakan hal-hal penting yang berhubungan dengan fokus dan masalah 

penelitian. 

3.6.2 Penyajian Data 

 Penyajian data bertujuan untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dalam penelitian kualitatif 

berbentuk uraian kata-kata atau deskripsi (Suyanto & Sutinah, 2007, h.173). 
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3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

 Upaya penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan data, mencari 

alur sebab akibat dan penjelasan-penjelasan mengenai hal yang diteliti. Dari data 

yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan mengolah data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung sehingga 

dapat memberikan gambaran objek penelitian secara aktual dan terperinci. 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik trianggulasi. Teknik trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data yang ada 

untuk kepentingan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan  terhadap data yang 

ada (Firdaus & Zamzam, 2018, h.108). 

Dalam pengujian keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) 

macam trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi metode dan trianggulasi 

waktu. 

3.7.1 Trianggulasi Sumber 

Trianggulasi sumber yaitu peneliti membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui 

sumber  yang berbeda. 

3.7.2 Trianggulasi Metode 

Trianggulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil observasi 

dengan data hasil wawancara, dengan demikian data yang telah dirumuskan akan 
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disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik yang sesuai dengan 

penelitian ini. 

3.7.3 Trianggulasi Waktu 

Trianggulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan 

data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian. 

 

 

 

 

 


