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III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Tipe Penelitian  

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji mengenai implikasi 

konflik internal partai Golkat terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

Provinsi Lampung. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat 

menggambarkan implikasi konflik internal partai Golkar yang terjadi 

terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung. Penelitian 

ini dilakukan secara mendalam sehingga menggunakan penelitian 

kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif.  

 

Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut 

Nazir (2011: 62) menyatakan bahwa, metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat 

deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 

 

Penelitian ini pun dapat digolongkan ke dalam tipe penelitian kualitatif. 

Menurut pendapat yang dikemukakan ke dalam tipe penelitian kualitatif. 
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Menurut Nawawi dan Martini (1996: 176) menyatakan bahwa, penelitian 

kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses menjaring data/informasi 

yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi 

aspek/bidang kehidupan tertentu pada objeknya. Data atau informasi 

tersebut dapat berbentuk gejala yang sedang berlangsung, reduksi 

ingatan,  pendapat yang bersifat teoritis, atau praktis dan lain-lain. 

 

B. Fokus Penelitian 
 
 

Untuk memahami dan memudahkan dalam hal menafsirkan berbagai teori 

yang berhubungan dengan penelitian ini, fokus penelitian pada penelitian 

ini diarahkan pada: 

1. Konflik internal partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu 

pertentangan, perdebatan, persaingan, ataupun perselisihan untuk 

memengaruhi, mendapatkan, dan/atau memertahankan nilai-nilai atau 

kepentingan-kepentingan, ide atau pemikiran yang dimiliki di dalam 

partai politik, yang bersaing untuk memeroleh dukungan serta mencari 

dan mendapatkan hasil yang terbaik dalam penyelesaian. 

 

Berdasarkan hal tersebut, kaitannya dengan penelitian ini adalah 

bagaimana konflik internal yang terjadi di partai Golkar yaitu konflik 

antara Abu Rizal Bakrie dengan Agung Laksono yang diketahui bahwa 

Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono merupakan petinggi partai 

golkar. Kemudian dalam hal ini implikasi konflik yang terjadi di 
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Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terjadi ke Dewan Pimpinan Daerah 

(DPD) Provinsi Lampung. 

2. Eksistensi Partai Golongan Karya (GOLKAR) 

Eksistensi partai dalam hal ini dinilai dari bagaimana partai Golkar 

masih mampu untuk bersaing dengan partai politik lainnya dan dapat 

memertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang telah diraih partai 

Golkar. Seperti diketahui dalam hal ini menjaga eksistensi partai 

Golkar merupakan tangtangan yang besar di tengah konflik yang 

terjadi telah diketahui masyarakat luas dan menjadi perbincangan 

publik,  hal tersebut merupakan bagian dari implikasi konflik. Adapun 

untuk mengukur eksistensi partai politik dalam hal ini yaitu: 

1. Derajat Kesisteman; 

2. Identitas Nilai; 

3. Derajat Otonomi; 

4. Pengetahuan Publik. 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPD I  Partai Golongan Karya 

(GOLKAR) Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 

7B Pahoman, Bandar Lampung . 
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D. Jenis Data 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama, data yang diperoleh dari : 

a. Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui menjelaskan 

bagaimana implikasi konflik internal partai golongan karya 

(GOLKAR) terhadap DPD partai golongan karya (GOLKAR) 

Lampung.  

b. Hasil wawancara, dilakukan pada informan yaitu : tujuan akhir 

yang ingin dicapai adalah memeroleh, menganalisa, menjelaskan 

bagaimana implikasi konflik internal partai golongan karya 

(GOLKAR) terhadap DPD partai golongan karya (GOLKAR) 

Lampung 

2.  Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 

catatan-catatan, laporan-laporan, beita-berita dari media massa 

maupun elektronik yang diperoleh untuk membantu pencapaian 

hasil dalam penelitian. 

 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data  

 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra 

sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata, akan 

tetapi mendengar, mencium, mengecap, dan meraba termasuk bentuk 
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observasi. Pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian. 

2. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mewawancarai 

sumber-sumber data dan mengajukan beberapa pertanyaan lisan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang berkaitan 

dengan implikasi konflik internal partai golongan karya (GOLKAR) 

terhadap DPD  partai golongan karya (GOLKAR) Provinsi Lampung. 

Adapun dalam penelitian ini pelaksanaan wawancara yang dilakukan 

kepada : 

a. M. Alzier Dianis Thabranie selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Lampung. 

b. Drs. I Made Bagiasa selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah 

(DPD) Bidang Infokom dan Penggalangan Opini Partai Golongan 

Karya Provinsi Lampung. 

c. H. Iberahim Bastari selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah 

(DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Lampung. 

d. M. W. Heru Sambodo, ST, MH selaku Ketua Umum Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II Partai Golongan Karya Kota 

Bandar Lampung. 

e. H. Barlian Mansyur, Amd selaku Sekretaris Fraksi Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II Partai Golongan Karya Kota 

Bandar Lampung. 

f. Indra Karyadi, SH selaku Kader Partai Golongan Karya Provinsi 

Lampung dan Mantan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung 
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selama 2 periode, Anggota DPRD Provinsi Lampung selama 2 

periode. 

g. Abi Hasan Mu’an SH, MH selaku Kader Partai Golongan Karya 

Provinsi Lampung dan Pengamat Politik.  

3. Dokumentasi, digunakan untuk mendukung teknik pengumpulan data 

di atas, peneliti menggunakan dokumentasi, yaitu dengan cara 

memelajari bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

4. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu studi yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dan mengajarkan teori-teori, serta 

peraturan-peraturan dan informasi lainnya yang diperoleh dari buku, 

majalah, media cetak maupun elektronik ataupun media informasi lain 

yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

 

 

F.   Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan maka tahap 

selanjutnya adalah dengan mengolah data yang ada. Adapun teknik 

pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Editing, yaitu pemeriksaan data-data yang diperoleh dari lapangan 

guna menghindari kekeliruan dan kesalahan. 

2. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil 

penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan 

jawaban yang diperoleh dari orang lain. 
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G. Teknik Analisis Data  

 

 

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada 

model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992 : 15-20) 

menyatakan bahwa : 

1. Reduksi Data, yang dilakukan dengan melakukan penyederhanaan 

terhadap data – data yang diperoleh selama proses pengumpulan data 

melalui wawancara dan dokumentasi dan menyusunnya ke dalam 

bentuk transkip wawancara.  

2. Penyajian Data, yang dilakukan dengan mengubah hasil wawancara 

(transkip wawancara) ke dalam deskripsi wawancara. Kemudian 

dilanjutkan dengan membentuk deskripsi wawancara memungkinkan 

adanya penarikan kesimpulan dan memudahkan dalam memahami 

data yang disajikan. 

3. Penarikan Kesimpulan, yang sebenarnya telah dilakukan sejak 

permulaan pengumpulan data dengan mencari makna dari data atau 

informasi yang diberikan informan dan catatan-catatan yang diperoleh 

selama penelitian berlangsung. 

 


