
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif

(Mixed Method). Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan

pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau

gejala sosial yang dalam hal ini mengenai strategi pemenangan pasangan

Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki dalam Pemilihan Gubernur Badan

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung Tahun 2014.

Metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif disebut sebagai sebuah

metodologi yang memberi petunjuk cara pengumpulan data dan analisis data.

Perpaduan antara metode kualitatif dan kuantitatif dilakukan melalui bebrapa

proses penelitian. Strategi metode campuran atau mixed method yang

digunakan dalam penelitian ini adalah urutan analisis metode kualitatif dan

kuantitatif tujuannya untuk mengidentifikasi komponen konsp melalui analisis

data kualitatif kemudian mengumpulkan data kuantitatif guna memperkuat

informasi yang diteliti. (Sugiyono, 2012: 3)



37

Pendekatan ini juga digunakan untuk mengetahui kondisi tentang

permasalahan penelitian yang didasarkan pada pemahaman serta pembentukan

pemahaman yang diikat oleh teori terkait dan penafsiran peneliti. Pendekatan

kualitatif dan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan

untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan atau tulisan

dari manusia atau tentang perilaku manusia yang dapat diamati (Sitorus,

1998:6).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara,

kuisioner/angket dan dokumentasi yaitu melakukan wawancara secara

mendalam dengan narasumber atau responden. Wawancara mendalam ini

dimaksudkan untuk lebih memfokuskan persoalan pokok dari minat

penelitian. Selanjutnya kuisioner atau angket dimaksudkan untuk lebih

memperkuat jawaban atas hasil wawancara. Terakhir yaitu dokumentasi.

Dkumentasi dimaksudkan untuk membantu penulis melengkapi hasil

penelitian. Sebagai suatu metode ilmiah, secara umum dan secara khusus,

lazim digunakan untuk melacak berbagai gejala tertentu dari perspektif orang-

orang yang terlibat di dalamnya (Pawito, 2007:133).

Kasus khusus yang dibahas dalam penelitian ini adalah perencanaan strategi

pemenangan pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki dalam Pemilihan

Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung Tahun 2014.
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B.  Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan

pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan definisi konsep penelitian agar

mempermudah penelitian ini dilakukan terkait masalah yang akan diteliti.

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Strategi Political Marketing

Political Marketing adalah serangkaian aktivitas terencana, strategis tetapi

juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk

menyebarkan makna politik kepada pemilih. Dalam dunia politik

pemasaran politik ini digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan

politiknya yang berupa ide, platform partai dan ideologi kepada

masyarakat selama pemilihan umum.

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis dalam mencari relasi dan titik temu antara

faktor-faktor stratejik dalam lingkungan eksternal, sambil mencari

hubungannya dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

C.  Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana

caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional

adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu

variable.
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Strategi Pemenangan Pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki pada

Pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas lampung (variabel x)

1. Strategi Political Marketing

a. Segmentasi

1) Langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan segmentasi

2) Mengetahui posisi segmentasi inti dan segmentasi lapisan kedua

3) Peluang terjadinya pergesekan dengan kompetitor

4) Mencermati pergerakan kompetitor

5) Kendala yang dihadapi pada saat melakukan segmentasi

(pemetaan)

6) Waktu yang diperlukan pada saat membuat segmentasi

b. Targeting

1) Segmen yang menjadi target utama

2) Segmen yang peluangnya besar untuk didapatkan suaranya untuk

memilih pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda

3) Segmen yang peluang massanya sulit ditarik untuk memilih

pasangan Adrian dan Wilanda

4) Tawaran yang dapat menarik perhatian swing vote

5) Profil kandidat dimata mahasiswa

c. Positioning

1) Menyampaikan program dan kebijakan yang telah disiapkan

2) Mentransfer secara baik visi dan misi pasangan kandidat

3) Melakukan pencitraan atau tidak melakukan pencitraan
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4) Dapat merebut simpatik pemilih agar pemilih memilih kandidat.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi proses pengambilan data. Dalam hal ini penulis menetapkan studi

penelitian pada Lingkungan Kampus Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Lampung dan waktu penelitian yang dipilih dalam penelitian ini

dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi, biaya, tenaga dan waktu yang

diambil akan membantu peneliti untuk memahami masalah utama.

E.  Informan dan Responden Penelitian

1. Informan

Informan adalah orang yang di mintai keterangan informasi tentang suatu

situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan adalah sumber data

yang dibutuhkan oleh penulis dalam sesuah penelitian (Moleong, 2002:

132).

Informan dipilih untuk mendapatkan informasi sesuai dengan

permasalahan penelitian. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan

menggunakan teknik purposif sampling (Purposive Sampling). Teknik

Purposif Sampling adalah teknik yang menentukan sampling dengan

peneliti terlebih dahulu menentukan kriteria pada calon informan. Teknik

purposif sampling harus memiliki syarat : informan yang digunakan

sebagai sampel harus mengetahui tentang penelitian yang sedang

dilaksanakan, mengutamakan kedalaman data dari pada untuk tujuan

representatif yang dapat digeneralisasikan.
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Penggunaan teknik purposif sampling dalam penelitian ini untuk

memperkuat keabsahan data penelitian melalui kompetensi informan

penelitian yang mengedepankan kredibilitas informan penelitian. Mengacu

pada teknik purposif sampling, maka peneliti menentukan kriteria

informan berdasarkan kredibilitas, pengetahuan dan pemahaman mereka

tentang masalah yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, peneliti

mengarahkan subjek penelitian terdiri dari Informan Pokok dan Informan

Kunci.

a. Informan pokok

Informan pokok adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan

yang diteliliti. Informan pokok dalam penelitian ini adalah tim

pemenangan pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki dalam

Pemilihan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2014.

b. Informan kunci

Informan Kunci (Key Informan) adalah orang yang mengetahui dan

memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Adrian

Soedrajad dan Wilanda Rizki sebagai pemenang pemilihan Gubernur

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung Tahun 2014.

2. Responden
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Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam

sebuah penelitian. Peran dari responden adalah memberikan tanggapan

informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti serta memberikan

masukan menurut prmikiran mereka tentang pemilihan gubernur BEM

FISIP Unila kepada peneliti melalui kuisioner/angket. Responden

ditentukan dengan poulasi dan sampel.

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

(Sugiyono, 2012:80)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilih tetap pada Pemira

BEM FISIP Unila yang berjumlah 3096 jiwa. Adapun rincian sebagai

berikut : Ilmu Pemerintahan 579 orang, Sosiologi 519 orang,

Administrasi Negara 455 orang, Administrasi Bisnis 566 orang, Ilmu

Komunikasi 477 orang, Hubungan Internasional 63 orang, Hubungan

Masyarakat 193 orang, Administrasi Perkantoran 112 orang dan

Pusdok 132 orang

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi. Bila populasi besar, peneliti tidak memungkinkan bertanya

pada populasi. Misalnya karena keterbatasan biaya dan waktu, maka

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa

yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan
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untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus benar- benar

representatif atau mewakili. (Sugiyono, 2012:81)

Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik

pengambilan sampel dengan jenis random sampling. Untuk

menentukan jumlah sampel penelitian terhadap populasi, penulis

menggunakan rumus Yaname yang dikuti oleh Rahmat (Efrizal,

2015:41),

dengan rumus sebagai berikut:=
²

Keterangan:

n = banyaknya unit sampel

N = banyaknya populasi

d² = tarif nyata (0,15)

1 = bilangan kostanta

Berdasarkan rumus tersebut, maka akan diperoleh jumlah sampel

sebagai berikut:=
²

= ( , )² = . = 43,81 dibulatkan

menjadi 44

Sampel ( = 44 orang)

Menurut Rahmat, langkah selanjutnya adalah menentukan sampel

perkelompok, yang dalam hal ini adalah sampel per Jurusan . Dari 44

sampel yang telah didapat, yaitu dengan menggunakan rumus Yaname,
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maka selanjutnya adalah menentukan sampel per Jurusan. (Efrizal,

2015:42)

rumus sebagai berikut:= x n

Keterangan:

n : jumlah sampel yang diambil

Ni : jumlah populasi dari masing-masing kelompok (Jurusan dan

Diploma)

N : jumlah keseluruhan populasi

Berdasarkan rumus pengambilan sampel tersebut, jumlah sampel dalam

penelitian ini yaitu 43 responden, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jurusan Ilmu Pemerintahan= x 44 = 8,22 dibulatkan menjadi 8

b. Jurusan Sosiologi= x 44 = 7,26 dibulatkan menjadi 7

c. Jurusan Administrasi Negara= x 44 = 6,37 dibulatkan menjadi 6

d. Jurusan Administrasi Bisnis= x 44 = 7,92 dibulatkan menjadi 8

e. Jurusan Ilmu Komunikasi= x 44 = 6,67 dibulatkan menjadi 7
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f. Jurusan Hubungan Internasional= x 44 = 0,88 dibulatkan menjadi 1

g. Diploma III Hubungan Masyarakat= x 44 = 2,70 dibulatkan menjadi 3

h. Diploma III Administrasi Perkantoran dan Sekretaris= x 44 = 1,55 dibulatkan menjadi 2

i. Diploma III Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi= x 44 = 1,84 dibulatkan menjadi 2

Tabel 6. Jumlah Sampel per Jurusan

No Nama Jurusan Jumlah Sampel

1. Ilmu Pemerintahan 8

2. Sosiologi 7

3. Administrasi Negara 6

4. Administrasi Bisnis 8

5. Ilmu Komunikasi 7

6. Hubungan Internasional 1

7. Hubungan Masyarakat 3

8. Administrasi Perkantoran 2

9. Pusdok Informasi 2

Jumlah 44



46

Dalam penelitian ini penentuan responden penelitian dilakukan dengan

teknik purposive sampling. Untuk memilih sampel dilakukan secara sengaja

(purposive sampling). Kuesioner dibagikan kepada responden dengan

purposive sampling yaitu teknik penentuan responden dimana sebelum

kuesioner dibagikan terlebih dahulu telah ditentukan responden-responden

yang akan menjawab kuesioner pada masing-masing Jurusan dan Diploma.

Selanjutnya penulis menggunakan teknik accindental sampling dimana

pengambilan sampel dilakukan dengan memilih siapa yang kebetulan

dijumpai oleh penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode

pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti. Peneliti dapat

menggunakan salah satu dari atau gabungan dari beberapa metode yang ada

tergantung masalah yang dihadapi (Kriyantono, 2009: 93).

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini,

antara lain:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

jalan membaca, mempelajari dan menganalisis surat kabar cetak dan online,

majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti. Majalah dan surat kabar yang penulis baca dan pelajari yaitu

melalui majalah Teknokra dan berita online Republica. Dokumen yang
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penulis dapat berupa foto dan beberapa arsip seperti pemetaan suara,

pedoman PEMIRA dan struktur tim pemenangan.

2. Studi lapangan ditempuh dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yakni wawancara

mendalam (depth interview). Wawancara mendalam merupakan suatu

cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung bertatap muka

dengan informan agar mendapatkan data secara lengkap dan mendalam

(Kriyantono, 2009:95). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan

dengan Wakil Dekan III dan kepada pemenang pemilihan Gubernur

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung Tahun 2014 Adrian Soedrajad - Wilanda Rizki

beserta Tim Pemenangannya.

Data Nama Narasumber yang dimintai keterangan dalam penelitian ini

adalah:

1. Wakil Dekan III : Bapak Drs. Pairul Syah, M.H

2. Gubernur BEM Terpilih : Adrian Soedrajad

3. Wakil Gubernur Terpilih : Wilanda Rizki

4. Tim Ahli : Putra Ramadhan

5. Koordinator Simpul Jurusan : Vico Bagja

6. Koordinataor Vote Getter : Anbeja Kirsy

7. Tim Vote Getter : 1. Hazi Kurnia

2. Merari Defri. P
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Wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data

yang mendalam dari informan di lapangan. Wawancara telah dilakukan

penulis dengan 8 narasumber dan hasilnya dapat menjawab rumusan

masalah pada BAB Pendahuluan Penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan informasi berupa data

dari dokumen tertulis atau catatan. (Kriyantono, 2009: 134). Dalam hal

ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan membuat dokumentasi

berupa dokumen publik dan dokumen pribadi seperti foto dan Arsip

Profil Kandidat.

c. Kuisioner/Angket

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan

data yang efesien. (Sugiyono, 2012:142)

Kuisioner yang disiapkan oleh peneliti yaitu pertanyaan tertulis yang

ditanyakan oleh mahasiswa sebagai pemilih tetap dalam pemilihan

gubernur BEM FISIP Unila tahun 2014. Kuisioner yang dibuat peneliti

berjumlah 44 kuisioner dengan 19 pertanyaan dan dibagikan ke 6

Jurusan dan 3 Diploma di FISIP Unila. Kuisioner-kuisioner yang telah

dibagikan oleh peneliti kepada mahasiswa yang pada saat peneliti

melakukan turun lapangan yang berjumlah 44 kuisioner, saat kembalikan

dan dihitung berjumlah tetap 44 kuisioner.
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Peneliti mengelompokkan teknik pengumpulan data berdasarkan indikator

yang peneliti gunakan dengan mendeskripsikan Strategi Pemenangan

Pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki dalam Pemilihan Gubernur

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung Tahun 2014. sebagai berikut:

Tabel 7. Klasifikasi Pengumpulan Data Penelitian

No Fokus Data Teknik/ Metode Sumber
1 2 3 4

1. Segmentasi - Wawancara
- Kuisioner
- Dokumentasi

- Tim pemenangan pasangan
Adrian Soedrajad dan
Wilanda Rizki

- Mahasiswa/i FISIP Unila
yang mengikuti pemira
pada tahun 2014

2. Targeting - Wawancara
- Kuisioner

- Tim pemenangan pasangan
Adrian Soedrajad dan
Wilanda Rizki

- Mahasiswa/i FISIP Unila
yang mengikuti pemira
pada tahun 2014

3. Positioning - Wawancara
- Dokumentasi
- Kuisioner

- Pasangan Adrian Soedrajad
dan Wilanda Rizki

- Mahasiswa/i FISIP Unila
yang mengikuti pemira
pada tahun 2014

G. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya di olah melalui beberapa

tahapan:

1.Editing

Editing adalah kegiatan memeriksa hasil wawancara dan kuisioner yang

telah dilakukan dengan Wakil Dekan III FISIP Unila, Tim Pemenangan,
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kandidat yang bersangkutan yaitu Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki serta

Mahasiswa/i FISIP Unila yang mengikuti pemira pada tahun 2014.

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 8 narasumber

penelitian tidak semua terlampir dalam hasil dan pembahasan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi Data yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil

wawancara dengan pihak terkait dalam proses pemenangan pasangan

Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki dalam Pemilihan Gubernur Badan

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung Tahun 2014. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti

dengan narasumber wawancara kemudian di beri penafsiran oleh peneliti

sebagaimana yang tertulis pada BAB Hasil dan Pembahasan.

H. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung

yang dikumpulkan melalui wawancara di lapangan.  Adapun pengertian

menurut (Marzuki, 2002:55) “Data Primer adalah data yang diperoleh

langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya”.

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kuisioner yang

telah disiapkan penulis. Menggunakan metode survei dengan

menyebarkan kusioner kepada mahasiswa/i di lingkungan FISIP Unila.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari

buku literatur, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh

informan penelitian yang bersangkutan atau media lain mengenai

pemilihan gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2014. Data skunder dalam

penelitian ini adalah Profil Kandidat dan Pemetaan suara sebelum dan

sesudah Pemilihan Gubernur BEM FISIP Unila.

I. Teknik Analisis Data

Merujuk kepada Moleong (dalam Kriyantono, 2009:165) mendefinisikan

analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam

pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari

penjelasan ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam proses

menganalisis data peneliti perlu proses pengorganisasian, mengurutkan data

ke dalam pola, mengkategorikan dan satuan uraian dasar sehingga dapat

menemukan tema dalam rumusan hipotesis kerja.

Tahap analisis data sangat berperan penting dalam riset kualitatif, yaitu

sebagai faktor utama penilaian kualitas riset. Penelitian ini menggunakan

teknik analisis data kualitatif dimana analisis data yang digunakan bila data-

data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif berupa kata-kata,

kalimat-kalimat, atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara

mendalam maupun melalui studi dokumentasi data kualitatif, data yang
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diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang berifat khusus kepada yang

bersifat umum kemudian disajikan dalam bentuk narasi (Kriyantono, 2009:

194).

Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, maka analisis data menggunakan

analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang

diarahkan untuk menjelaskan dan memahamkan hasil penemuan penelitian di

lapangan mengenai Analisis Strategi Pemenangan Pasangan Adrian Soedrajat

dan Wilanda Rizki dalam pemilihan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2014.

Teknik analisis data dengan cara mengorganisasikan data yang berhubungan

dengan penelitian kualitatif data-data ini di peroleh dengan beberapa cara yang

kemudian diolah secara mensistemasi data tersebut sesuai dengan kategori-

kategori yang digunakan. Menurut Miles & Huberman (1992) tahapan analisis

data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai

hasil wawancara dan kusioner. Disini penulis memasukan data penelitian

sesuai dengan situasi dan kondisi yang di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data (data display) adalah sekumpulan informasi yang tersusun

yang memungkinkan adaya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada
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langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif. Pada langkah ini, peneliti

berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang

dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat

dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar

fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang

perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data

yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis

kualitatif yang valid dan handal.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil tinjauan terhadap catatan yang telah

dilakukan di lapangan. Sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi

adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan,

pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan

kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari

konfigurasi yang utuh. Menurut Miles (1992:20) kesimpulan adalah

tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau

sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya,

kekokohannya dan  kecocokannya, yaitu merupakan validitasnya.

J. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data maka penulis menggunakan teknik

pemeriksaan keabsahan data, yaitu dengan menggunakan triangulasi.

Trianggulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau
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pembanding. Teknik yang paling banyak digunakan adalah memeriksa

sumber-sumber lainnya.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik

derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil

wawancara

2. membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan

apa yang dikatakannya secara pribadi

3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu

4. membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang

berkaitan.

Maka dari hasil penelitian ini didapatkan sebuah kesimpulan yang terperinci

mengenai permasalahan penelitian mengenai Strategi Pemenangan Pasangan

Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki dalam Pemilihan Gubernur Badan

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung Tahun 2014.


