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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian

kualitatif deskriptif dengan menggunakan alat pengungkap data yang utama

adalah wawancara (sumber data primer) dan dokumentasi (sumber data

sekunder).

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan atau

sebab atau hal-hal yang memengaruhi masalah yang sedang dihadapi yakni

mengenai konflik Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung

dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bandar Lampung

Pimpinan Heru Sambodo.

B. Fokus Penelitian

Menurut Spradley (Sugiono, 2010: 286) menyatakan bahwa, fokus penelitian

merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi

sosial. Di dalam penelitian kualitatif gejala itu bersifat holistik (menyeluruh,

tidak dapat dipisah-pisahkan), tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti

meliputi aspek tempat, aspek pelaku, dan aspek aktivitas yang berinteraksi

secara sinergis.
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Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif

deskriptif, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini antara

lain:

1. Untuk melihat kronologi konflik penulis mendasarkan pada aspek-aspek

sebagai berikut:

a. Penyebab konflik

Beda tujuan, kompetisi akan sumber yang terbatas, tugas saling

tergantung, sistem imbalan yang tidak layak, perlakuan tidak

manusiawi, perbedaan suku, agama, ideologi, dan sebagainya,

b. Fase laten

Penyebab konflik telah ada, belum terjadi kejadian pemicu, konflik

belum terlihat karena belum diekspresikan,

c. Fase pemicu

Terjadi sesuatu yang memicu konflik, sadar terjadinya konflik,

diferensiasi, konflik terbuka terjadi, dialog tidak berhasil,

d. Fase eskalasi

Interaksi konflik memanas, polarisasi, mulai menggunakan

kekuasaan, memerbesar kekuasaan, mencari teman, terjadi spiral

konflik.
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2. Untuk melihat faktor penyebab konflik, penulis mendasarkan pada

pendapat yang diungkapkan oleh Wirawan (2010: 7) yang menyatakan

sumber penyebab konflik antara lain:

a. Keterbatasan sumber

b. Tujuan yang berbeda

c. Komunikasi yang tidak baik

d. Beragam karakteristik sistem sosial

e. Pribadi orang

f. Kebutuhan

g. Perasaan dan emosi

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian

karena lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan penulis sebagai

tempat pengambilan data penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai

data pendukung penelitian. Hal ini senada dengan pendapat dari Haris

Herdiansyah (2012: 56), dijelaskan bahwa lokasi penelitian merupakan

tempat-tempat yang akan dijadikan dalam proses pengambilan data.

Berdasarkan hal tersebut lokasi penelitian dilakukan di kantor DPD I Partai

Golkar Provinsi Lampung (Jln. Ir. Juanda No. 6A , Pahoman Bandar

Lampung) dan kantor DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung (Jln. Jati

No. 9B Tanjung  Karang Timur Bandar Lampung)
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D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer:

Pada penelitian ini data primer didapat dari hasil wawancara terhadap

beberapa dewan pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung dan

DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung. Teknik pemilihan orang

yang akan diwawancarai dilakukan dengan cara purposive sampling

dikarenakan disesuaikan dengan bentuk dan ciri dari penelitian ini yaitu

untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan

penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder dari penelitian ini berasal dari surat kabar, arsip, jurnal-

jurnal, situs internet, dokumen pribadi dan dokumen resmi serta sumber-

sumber lainnya yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Penulis menggunakan teknik wawancara dengan tujuan agar memeroleh

data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian langsung dari

narasumber yang bersangkutan sehingga data yang dibutuhkan dapat

diperoleh secara langsung secara timbal balik. Teknik wawancara yang

dipakai adalah wawancara terbuka dimana penulis dapat mengembangkan
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pertanyaan dan dapat langsung disesuaikan dengan jawaban yang didapat.

Didalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, penulis melakukan

wawancara secara langsung dengan subjek yang bersangkutan dengan

fokus penelitian yang penulis teliti dan informan yang penulis wawancara

diantaranya adalah M. Alzier Dianis Thabranie (Ketua Umum DPD I

Partai Golkar Provinsi Lampung), Ibrahim (Sekjen DPD I Partai Golkar

Provinsi Lampung), Heru Sambodo (Ketua Umum DPD II Partai Golkar

Kota Bandar Lampung), Sumarna dan juga Irfan Balga.

2. Dokumentasi

Menurut  Emzir (2011: 75) dokumen dapat dikategorikan sebagai

dokumen pribadi, dokumen resmi dan dokumen budaya populer.

Terkadang dokumen ini digunakan dalam hubungannya dengan atau

mendukung wawancara yang berupa surat kabar, undang-undang, buku,

dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam

penelitian. Didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik

pengumpulan data dokumentasi dengan berbagai dokumen resmi dan

dokumen pribadi yang penulis peroleh langsung dari kantor DPD I Partai

Gokar Provinsi Lampung dan juga dari DPD II Partai Golkar Kota Bandar

Lampung. Penulis juga memeroleh data dari surat kabar yang akan

digunakan sebagai pendukung hasil wawancara.
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F. Teknik Analisi Data

Berikut tahapan-tahapan dalam mengolah data:

1. Editing

Tahap editing yaitu teknik mengolah data dengan meneliti kembali data

yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi agar

menghindari kekeliruan dan kesalahan. Didalam tahap ini penulis

berusaha mengolah data dengan cara memilah dan memilih data yang

diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan juga dokumentasi

manakah yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Interprestasi Data

Tahap interprestasi data yaitu upaya untuk memeroleh arti dan makna

yang lebih mendalam dan luas. Interprestasi dalam penelitian ini yaitu

pembahasan hasil penelitian mengenai konflik Dewan Pimpinan Daerah

Partai Golkar Provinsi Lampung Dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai

Golkar Kota Bandar Lampung Pimpinan Heru Sambodo.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan keadaan di

lapangan ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dengan

dilengkapi keterangan-keterangan yang mendukung dalam memeroleh

kesimpulan. Berikut langkah-langkah dalam menganalisis data:
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1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses penyederhanaan dan pemilihan data kasar yang

didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan

agar data yang didapat lebih terfokus pada konflik Dewan Pimpinan

Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung dengan Dewan Pimpinan Daerah

Partai Golkar Kota Bandar Lampung Pimpinan Heru Sambodo.

2. Penyajian Data (display)

Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk teks

naratif yang disertai dengan bagan dan tabel yang sesuai dengan

penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan analisis yang terakhir.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan etik

dan emik.

Secara sangat sederhana, emik mengacu kepada pandangan warga
masyarakat yang dikaji (native's viewpoint); etik mengacu kepada
pandangan si penulis (scientist's viewpoint). Konstruksi emik
adalah deskripsi dan analisis yang dilakukan dalam konteks skema
dan kategori konseptual yang dianggap bermakna oleh partisipan
dalam suatu kejadian atau situasi yang dideskripsikan dan
dianalisis. Konstruksi etik adalah deskripsi dan analisis yang
dibangun dalam konteks skema dan kategori konseptual yang
dianggap bermakna oleh komunitas pengamat ilmiah.
(http://aryamidnight.blogspot.com/2011/10/sebagian-besar-buku-
teks-pengantar.html diakses pada Rabu 12 Mei 2015)
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Berdasarkan penjelasan mengenai pendekatan etik dan emik di atas penulis

melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunkan pendekatan emik,

karena pada dasarnya pendekatan emik mengacu pada pandangan

masyarakat, masyarakat yang dimaksud disini adalah para pengurus DPD I

Partai Golkar Provinsi Lampung dan DPD II Partai Golkar Kota Bandar

Lampung. Pendekatan emik akan lebih akurat, karena mampu

mengungkapkan persamaan dan perbedaan pendapat partisipan di

lapangan.

H. Teknik Validasi Data

Penulis juga menggunakan teknik triangulasi data dengan memanfaatkan

triangulasi data berdasarkan sumber data yang berbeda-beda. Teknik

triangulasi data bertujuan untuk mengecek keabsahan data, guna

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Keabsahan data

diperlukan untuk memerkuat hasil penelitian, dalam sebuah penelitian

diperlukan data yang sesuai antara hasil wawancara dan objek penelitian agar

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan

penjelasan dari Moloeng, (2004: 330) pengertiannya triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.


