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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 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 Kampanye Politik dalam Pemilihan Kepala Kampung di 

Kampung Banjar Rejo. Pendekatan kualitatif 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 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 

(Taylor dan Bogdan, dalam Sitorus, 1998; 48).  

 

B. Fokus Penelitian 

 

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian memegang peranan yang sangat 

penting. Fokus penelitian menentukan batasan dalam sebuah penelitian 

sehingga masalah yang diteliti tidak melebar kemana-mana. Ditegaskan oleh 

Sudarto (1996 :66) bahwa : 
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“Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam 

penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam 

penelitian. Bagaimanapun penentuan fokus sebagai masalah dalam 

penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batasan penelitian. 

Berdasarkan hal yang seperti ini  peneliti akan dapat menemukan 

lokasi penelitian”. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, Fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab 

bagaimana Strategi Kampanye Politik Para Calon Kepala Kampung di 

Kampung Banjar Rejo. Adapun yang akan diamati dalam penelitian ini dilihat 

dari proses strategi dalam pemilihan Kepala Kampung.   

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan strategi kampanye politik (political 

marketing strategy), Terdapat tiga jenis strategi komunikasi dalam konteks 

kampanye politik (Arifin, 2003; 102), yaitu (1) Ketokohan dan kelembagaan, 

dengan cara memantapkan ketokohan dan merawat kelembagaan, (2) 

Menciptakan kebersamaan dengan memahami khalayak, menyusun pesan 

persuasif, menetapkan metode, serta memilah dan memilih media, dan (3) 

Membangun konsensus, melalui kemampuan berkompromi dan kesediaan 

untuk membuka diri. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap 

fenomena atau pristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam 

rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi 

ditentukan peneliti dengan sengaja. Menurut Moleong (2001:86) dalam 



33 

 

penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan 

mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki lapangan untuk mencari 

kesesuaian. Sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian. 

 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kampung Banjar Rejo Kecamatan Way 

Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dengan pertimbangan bahwa lokasi 

tersebut memiliki permasalahan yang relevan dengan judul yang mudah 

dijangkau. Selain itu banyak proses pembelajaran di bidang pemerintah yang 

dapat diambil manfaatnya.  

 

D. Jenis Data 

 

 

Menurut Loftland dan Loftland (1984:47) sumber data utama pada penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti sumber data tertulis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung 

dilapangan baik melalui pengamatan langsung maupun pertanyaan 

langsung yang digunakan peneliti kepada informan melalui wawancara.  

Data primer yang digunakan adalah yang berasal dari hasil wawancara. 

Sumber data dapat ditulis atau direkam. Wawancara akan dilakukan 

kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan 

wawancara mengenai strategi kampanye politik dalam pemilihan kepala 

kampung. 
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2.  Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen seperti 

Koran, jurnal ilmiah, majalah dan sebagainya yang menunjang penelitian 

ini. 

  Data sekunder adalah data digunakan untuk mendukung dan mencari fakta 

yang sebenarnya. Misalkan memvalidasi data hasil wawancara. Data-data 

tersebut dapat bersumber dari dokumentasi berupa majalah, surat kabar, 

buku arsip, televisi, radio, situs dan sumber-sumber yang dapat diterima. 

Data sekunder dalam penelitian ini didapat secara tidak langsung yang 

diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. 

Data sekunder ini berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup Undang-

undang dan peraturan terkait, serta referensi-referensi yang menjadi 

panduan. 

 

E. Sumber Informan 

 

Sumber informan merupakan informasi penelitian yang biasanya diambil 

berdasarkan pertimbangan tingkat pengetahuan dan penguasa mereka 

terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu juga karena pertimbangan 

jabatan dalam sebuah instansi pemerintah, maka seseorang dijadikan sumber 

informasi untuk mendukung perolehan data dalam penelitian. Sumber 

informan dalam penelitian ini adalah tim kampanye dari masing-masing calon 

kepala Kampung di Kampung Banjar Rejo. 
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Penentuan informan pada metode kualitatif dilakukan secara sengaja 

(purposive), dimana dalam  penelitian ini informan merupakan perwakilan 

dari tim kampanye pasangan calon Kepala Kampung. informan dalam 

penelitian kualitatif tidak tergantung kepada jumlah, melainkan potensi tiap 

informan untuk memberi pemahaman teoritis yang lebih baik mengenai aspek 

yang dipelajari (Sitorus, 1998). informan dalam penelitian ini adalah Bapak 

Zainal Abidin, dan Bapak Hi. Ruwiyanto dari tim kampanye Hamidi 

Kampung Banjar Rejo, serta Bapak Abu Sofyan  dan Bapak Junaidi dari tim 

kampanye Khoiri Kampung Banjar Rejo. 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam rangka memperoleh berbagai informasi yang akurat bagi penelitian ini, 

maka teknik, maka teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan 

adalah wawancara secara mendalam dan dokumentasi. 

 

1. Wawancara mendalam 

Teknik tersebut akan dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti 

dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi atau relevan 

dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara terbuka serta 

mendalam agar dapat memberikan kesempatan kepada narasumber 

tersebut  dalam rangka menjawab secara bebas. Hal ini bertujuan 

memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data dokumentasi yang belum 

dipahami oleh peneliti, serta untuk memperoleh pengertian maupun 

penjelasan yang lebih mendalam tentang realita dari obyek yang akan 
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diteliti tersebut. Proses wawancara tersebut dibantu dengan panduan 

wawancara sebagai alat bantu penulis dalam penyajian data. 

 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data 

yang bersifat tertulis baik berupa dokumen, arsip, buku, buletin, maupun 

literatur tertulis  lainnya yang selaras serta mendukung penyelesaian 

penelitian yang akan dilakukan ini. 

 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Data yang telah diperoleh di lapangan selanjutnya akan dilolah melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

 

1. Tahapan Editing 

Editing merupakan kegiatan dalam menentukan menentukan kembali data 

yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat 

untuk segera dipersiapkan pada-proses selanjutnya. 

 

2. Tahapan Interpretasi 

Pata tahapan ini, data-data penelitian yang telah dideskripsikan baik 

melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. 
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H.  Teknik Analisis Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka teknis analisis 

datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan 

di lapangan baik, berupa data dan informasi hasil wawancara, dokumentasi 

dan lain sebagainya.  Menurut Mathew B. Miles dan Huberman, analisis data 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, meliputi: 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang mencul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

 

2. Penyajian data, yaitu usaha menampilkan sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

 

3. Menarik kesimpulan, merupakan bagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh.  Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, 

kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Proses 

ini merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak pengumpulan data, 

meskipun masih bersifat sementara. Pada permulaan pengunpulan data, 

seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, 

alur-alur sebab akibat dari proposisi. 


