
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe

penelitian deskriptif. Hadari Nawawi mengatakan:

“Pada prinsipnya penelitian deskriptif adalah cara yang digunakan
untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab permasalahan di
lapangan dengan teori-teori, konsep-konsep dan data hasil penelitian
di lapangan.”

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan bahwa yang menjadi fokus dalam

penelitian ini adalah rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam

menentukan calon wakil kepala daerah pada Pilkada 2008.

C. Jenis Data

Jenis-jenis yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari data primer

dan data sekunder:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama

atau informan melalui pedoman wawancara.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka berupa

literatur buku-buku bacaan, maupun dokumen-dokumen lainnya yang

berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.
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D. Sumber Data

Dalam penentuan sumber data ini penulis menggunakan tekhnik snowball atau

bola salju. Adapun informan yang berhasil peneliti temui di lapangan adalah:

1. Sahzan Syafri, S.H., M.H. (Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPD

PDI Perjuangan Provinsi Lampung).

2. P. Gultom (Wakil Ketua Bidang Sumber Daya DPD PDI Perjuangan Provinsi

Lampung).

3. Palgunadi (Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDI Perjuangan Provinsi

Lampung).

4. Mingrum Gumay (Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI

Perjuangan Provinsi Lampung).

5. Hj. Nurhasanah (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung).

6. Dr. Suwondo, M.A (Akademisi)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data, baik data primer

maupun data sekunder dilakukan dengan suatu penelitian secara seksama, yaitu

dengan cara:

1. Wawancara mendalam (deep interview)

Teknik wawancara yang diarahkan pada suatu masalah tertentu atau yang

menjadi pusat penelitian. Ini merupakan sebuah proses untuk menggali

informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Informasi akan

diperoleh terutama dari informan.
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2. Dokumentasi

Penggunaan dokumen ini untuk mengumpulkan data-data yang dapat

mendukung, manambah data dan informasi bagi teknik pengumpulan data.

Dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip yang didapat

baik melalui media cetak maupun internet.

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2004) dokumen digunakan untuk

keperluan penelitian karena alasan-alasan sebagai berikut:

a) Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan

mendorong.

b) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

c) Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya

yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

d) Tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.

e) Hasil pengkajian isi  akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas

tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.
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F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif menurut Nasution (1988: 114-122) ada beberapa

teknik untuk memperoleh tingkat keabsahan data yang meliputi:

1. Kredibilitas Data

Untuk mendapatkan data dapat dilakukan perpanjangan waktu lapangan, dan

dengan melakukan teknik trigulasi, yaitu teknik keabsahan data yang

memanfaatkan data dari luar data tersebut sebagai pembanding sehingga

kebenaran itu dapat diketahui dengan pasti, selain itu juga dapat melakukan

pengamatan, memperbanyak referensi serta melakukan pembicaraan dengan

rekan sejawat.

2. Transferability/ Keteralihan Data

Dalam penelitian kualitatif keteralihan data sangat bergantung pada si

pemakai, yaitu sampai manakah hasil sebuah penelitian dapat mereka gunakan

pada konteks dan situasi tertentu. Apabila pemakai melihat ada dalam

penelitian itu yang serasi pada situasi yang dihadapinya, maka situasi tampak

adanya transfer, walaupun dapat diduga tidak ada dua situasi yang sama.

3. Dependability/ Ketergantungan Data

Dalam hal ini dapat digunakan model “audit trail” yaitu pemeriksaan data

lapangan, reduksi data, dan interpretasi data.

4. Confirmability/ Kepastian Data

Melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, sintesis emik-etik, dan

memperhatikan etika lapangan.
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G. Teknik Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui

tahapan berikut ini:

1. Tahapan editing, merupakan kegiatan dalam menentukan kembali data yang

berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera

diproses lebih lanjut.

2. Tahapan interpretasi, data yang telah dideskripsikan baik melalui narasi

maupun tabel, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan

sebagai hasil penelitian (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2005).

H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen yang dikutip Lexy J. Moleong

(2006) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan

apa yang dipelajari, dan memutuskan  apa yang dapat diceritakan kepada orang

lain.

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah

terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karena

data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan begitu saja,

analisis data menjadi bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena

dengan analisis data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna dalam

memecahkan masalah penelitian.
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Menurut Mathew B. Miles dan Huberman (1992 : 16-19), analisis data terdiri dari

tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, meliputi:

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan

tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu

serta mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya

dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Yaitu usaha menampilkan sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dengan melihat penyajian data maka akan dapat dipahami apa yang sedang

terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisa kualitatif  mulai

mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Hasil

verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah

dan tujuan penelitian (Miles dan Huberman, 1992: 15-21).


