
 

III. METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah 

suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses 

dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok, atau situasi. Menurut Smith, sebagaimana dikutip Lodico,Spaulding 

dan Voegtle ,2006 (dalam Emzir, 2011 : 20), studi kasus dapat menjadi berbeda 

dari bentuk-bentuk penelitian kualitatif lain oleh fakta bahwa studi ini berfokus 

pada satu “ unit tunggal” atau “suatu sistem terbatas”. Menurut Merriam 1998: 

27-28, (dalam Emzir, 2011 : 20) keterbatasan dapat ditentukan dengan 

menanyakan “apakah terdapat suatu batasan pada jumlah orang yang terlibat dapat  

diwawancarai atau suatu jumlah waktu tertentu (untuk observasi)  

Bogdan dan Taylor (1975) (dalam Moleong, 2010: 4) mendefinisikan metodologi  

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa  

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Denzim 

dan Lincoln (1987) (dalam Moleong ,2010: 4) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena 

yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 
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3.2 Fokus Penelitian 

Pentingnya fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah untuk membatasi 

kajian penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian maka dimungkinkan 

melimpahnya data yang diperoleh dan berakibat pada ketidakjelasan penelitian. 

Fokus penelitian ini juga memiliki peranan yang penting dalam mengarahkan 

penelitian. 

Lokasi penelitian ini adalah berada di Bandar Lampung tepatnya Kecamatan 

Enggal yang mencapai angka terendah dan Kecamatan Way Halim yang mencapai 

angka tertinggi, berdasarkan Laporan perolehan suara dalam Pilpres dan 

Cawapres 2014 oleh KPU Lampung. Adapun alasan pemilihan lokasi ini yaitu 

jarak tempuh dari tempat tinggal peneliti ke lokasi penelitian tidak terlalu jauh 

sehingga menjadi keuntungan  bagi peneliti dalam hal biaya dan waktu serta 

kemudahan dalam memperoleh data juga menjadi bahan pertimbangan meskipun 

tidak semua data dapat diperoleh dari lokasi penelitian. 

Penelitian ini difokuskan pada :         

1. Strategi kampanye politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Jokowi-JK 

Bandar Lampung dalam upaya pemenangan pemilihan presiden dan wakil 

presiden tahun 2014. 

2. Bentuk-bentuk komunikasi politik yang dilaksanakan selama kampanye 

dalam upaya pemenangan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 

2014 di Bandar Lampung.  
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3. Alasan-alasan menggunakan bentuk-bentuk komunikasi politik tertentu  

oleh Tim Sukses Jokowi-JK Bandar Lampung dalam upaya pemenangan 

pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Bandar Lampung.  

3.3.Sumber Data 

Menurut Arikunto dalam Ariantama ( 2014: 63) ,yang dimaksud sumber data 

dalam penulisan adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Selanjutnya 

Arikunto,mengklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan yaitu: 

1. Person 

Sumber data yang dapat diberikan data berupa jawaban lisan mupun 

tulisan melalui wawancara. Dalam penelitian ini, penulis mengambil 

dari.sumber data person informan. 

2. Place 

Sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan 

bergerak. Diam misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna 

dan lain-lain. Sedangkan bergerak misalnya aktivitas, kinerja,laju 

kendaraan, ritme nyanyian, gerak tari, sajian sinetron, kegiatan belajar 

mengajar dan lain sebagainya. 

3. Paper 

Sumber data yang menyajikan data-data dalam tanda-tanda huruf, 

angka,gambar atau symbol-simbol yang lain. Dalam demikian maka 

pengertian paper bukan hanya terbatas pada kertas saja sebagaimana 
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terjemahan kata paper tetapi juga berujud batu,kayu,tulang,lontar dan lain 

sebagainya yang cocok digunakan dalam dokumentasi. Dalam penelitian 

ini, paper didapat atas data dokumentasi dan arsip-arsip yang menunjang 

dalam pelaksanaan penelitian. 

Menurut Erliana dkk dalam Ariantama (2014;64) berdasarkan sumbernya, data 

dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui 

wawancara. 

2. Data sekunder 

Adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder 

dibagi menjadi dua kelompok menurut sumbernya yaitu data internal yang 

tersedia di tempat penulisan dilakukan dan data eksternal yang merupaka 

data perolehan dari pihak luar. Data sekunder dalam penelitian ini didapat 

melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang berupa buku literature, 

makalah hasil presentasi, jurnal, artikel, website dan peraturan yang 

berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan sumber data tersebut untuk jenis sumber data person penulis 

mengambil sumber data person informan. Menurut Bungin dalam Ariantama 

(2014:65) mengatakan bahwa: 

“Teknik pemilihan informan merupakan cara menentukan sample yang didalam 

penelitian kualitatif disebut informan. Dalam penelitian kualitatif sample diambil 
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secara purposive sampling dengan maksud tidak harus mewakili seluruh populasi, 

sehingga sample memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan 

kaadaan sebenarnya tentang obyek penelitian” 

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang 

dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia 

harus memiliki banyak pengalaman tentang masalah penelitian dan secara 

sukarela menjadi sumber informasi meskipun secara tidak formal, mereka dapat 

memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses 

dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. 

Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling, Arikunto dalam 

Ariantama (2014:67) menyatakan bahwa sampel bertujuan dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi atas 

dasar adanya tujuan tertentu. 

Data primer didapat dari wawancara terhadap Tim Sukses Jokowi-JK Bandar 

Lampung. Alasannya karena hanya tim inilah yang mengetahui tentang kegiatan 

kampanye pemilihan presiden tahun 2014 di Bandar Lampung, serta mengambil 

data dari kecamatan dengan perolehan suara terendah yaitu Kecamatan Enggal 

dan kecamatan dengan perolehan suara tertinggi adalah Kecamatan Way Halim, 

maka yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri atas : 

1. Sekretaris Tim Sukses Jokowi-JK Bandar Lampung. 

2. Warga  daerah Kecamatan Way Halim yang mewakili.  

3. Warga daerah Kecamatan Enggal yang mewakili. 
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4. Ketua Tim Sukses Jokowi-JK Kecamatan Way Halim. 

5. Ketua Tim Sukses Jokowi-JK Kecamatan Enggal. 

6. Rekan kerja, sebagai salah satu sumber trianggulasi data. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Irawan (2000:84) data adalah segala sesuatu yang sudah dicatat, segala 

sesuatu itu dapat berupa dokumen, batu-batuan,pohon, manusia. Berkaitan dengan 

rangkian kegiatan penulisan yang dilakukan maka tentunya diperlukan data-data 

yang relevan dengan fokus penulisan untuk dianalisa dan memperoleh gambaran 

umum sebagai hasil penulisan. Pengumpulan data merupakan suatu proses 

mencari data yang diperlukan dalam penulisan. 

Penulis menggunakan beberapa instrument dalam pengumpulan data dengan 

maksud untuk mempermudah serta memperoleh data yang akurat, relevan, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini instrument pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis dalam proses penulisan dan pengumpulan data, yakni: 

1. Obsevasi 

Menurut Usman dan Akbar (2004:54), observasi merupakan teknik yang 

digunakan peneliti dengan cara melihat, mengamati dan mencatat secara 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan observasi dengan focus sebagaimana terdapat dalam lampiran. 
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2. Wawancara 

Menurut Nasir (2005:234) wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat bantu yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara). Yang dimaksud dengan wawancara adalah penulis 

melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berhubungan dengan 

penulisan atau yang dijadikan responden. Wawancara dalam penelitian ini 

diperoleh secara langsung dari informan terhadap Tim Sukses Jokowi-JK, 

serta warga di kedua kecamatan  (Kec Way Halim dan Kec Enggal) tersebut 

yang menerima atau menjadi sasaran kampanye dan rekan kerja sebagai 

salah satu sumber dalam trianggulasi data. 

3. Dokumentasi 

Untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara, penulis  

menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Arikunto (dalam Ariantama, 

2014:67) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini 

diperoleh dari catatan, buku, jurnal,surat kabar, dokumentasi foto dan 

penggunaan dokumenter lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye 

Tim Sukses Jokowi-JK Bandar  Lampung. 
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3.5 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data menurut Effendi, Tukiran dan Sucipto (Singarimbun, 

1999:240) terdiri dari : 

1. Editing 

Cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh di 

lapangan baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi 

guna menghindari kekeliruan atau kesalahan. 

2. Interpretasi 

Memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari 

makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh 

dengan data lain. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Menurut Ulber (2006:304) bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data 

dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah 

dibaca dan diinterpretasi. Analisa data merupakan bagian yang amat penting 

dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti atau 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penulisan, Nasir (1999:405). 

Menurut Erliana dkk (2005:211) analisis data adalah suatu kegiatan yang dinamis 

dan kreatif dengan bantuan teknik statistik yang bersifat mekanistik. Dalam buku 

yang sama dijelaskan analisis data merupakan kegiatan pengolahan data yang 
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dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data. Analisis data sering disebut sebagai 

penyiapan data (data preparation). 

Menurut Miles dan Huberman dalam Ulber (2006: 311), kegiatan analisis data 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam buku yang sama 

Ulber menambahkan secara bersamaan berarti reduksi, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan 

proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan 

data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan secara umum yang disebut 

analisis. Adapun langkah-langkah yang diambil penulis dalam analisis data adalah 

sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan informasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahapan dalam mereduksi 

data yaitu membuat ringkasan,mengkode, menelusuri tema, membuat 

gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 
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2. Penyajian data 

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Melihat data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

3. Interpretasi data 

Interpretasi data yaitu menganalisa dan mencari arti yang lebih luas dari 

data yang ada dan menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan dan teori 

yang ada. 

4. Menarik kesimpulan 

Mencari makna, pola, model, karakteristik, hal-hal penting yang ditemui 

dan kemudian menarik kesimpulan. 

 

3.7  Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan dengan tujuan untuk pengecekan ulang 

terhadap suatu data/informasi yang didapat atau juga sebagai pembanding 

data/informasi tersebut. Usaha melaksanakan pengecekan kebenaran data atau 

informasi yang telah dikumpulkan  disebut triangulasi. Triangulasi sangat perlu 

dilakukan apabila terdapat data atau informasi yang bertentangan, tidak sejalan 

atau berbeda mengenai hal yang sama. Juga dilakukan terhadap data atau 

unformasi yang tidak jelas, meragukan dan bahkan jika dirasakan tidak dapat 
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diterima kebenarannya oleh akal sehat atau dirasa kurang wajar (Nawawi dan 

Martini, 1994: 188). 

Trianggulasi data dilakukan kepada warga yang mewakili dari Kecamatan Enggal 

dan Kecamatan Way Halim dan masing-masing 2 orang.  Selain warga, juga dari 

pihak lain di luar Tim Sukses Jokowi-JK Bandar Lampung dan juga bukan 

simpatisan yang berdomisili di Bandar Lampung yaitu rekan kerja peneliti.  


