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III METODE PENELITIAN 

A . Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

seperti pendapat Masyhuri dan Zainuddin (2008; 19) penelitian kualitatif adalah 

sebuah proses penelitian yang menyelidiki masalah-masalah sosial dan 

kemanusian dengan tradisi metodologi yang berbeda. Peneliti membangun sebuah 

gambaran yang komplek dan holistic, menganalisa kat-kata,melaporkan 

pandangan atau opini para informan, dan keseluruhan studi berlangsung dalam 

latar situasi alamiah wajar           (natural setting). 

 

Hadari Nabawi (1993) menguatkan bahwa penelitian ini memusatkan diri secara 

intensif terhadap objek tertentu, dengan mempelajari studi kasus. Jenis data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dinyatakan dalam 

bentuk kalimat atau uraian . Dalam rangka mendapatkan data kualitatif ini, maka 

peneliti telah melakukan pemahaman makna (verstehen). Peneliti menggunakan 

metode ini, mengingat masalah yang diangkat dalam penelitian adalah tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungaan antara fenomena yang 

diselidiki. Metode ini dianggap relevan untuk dipakai karena dapat 

menggambarkan keadaan objek yang ada pada masa sekarang yang diperoleh dari 

penelitian. 
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B. Teknik Penentuan Informan 

Menurut Lexi Moleong (2000: 132) informan adalah orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia 

harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela 

menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. 

Menurut Spradley dalam Moleong (2000: 165), informan harus memiliki beberapa 

kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:  

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau 

medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini 

biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala 

tentang sesuatu yang ditanyakan.  

2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungandan kegiatan 

yang menjadi sasaran atau penelitian. 

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai 

informasi. 

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 

dikemas terlebih dahulu dan mereka relative masih lugu dalam 

memberikan informasi 
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Jadi dapat disimpulkan bahwasanya informan merupakan orang yang benar-benar 

terlibat dan masih aktif dalam organisasi  tersebut sehingga bisa memberikan 

informasi secara langsung tanpa disusun terlebih dahulu supaya dapat 

memberikan informasi yang relevan.  

 

A. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan 

informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Teknik Wawancara 
 

Menurut Prastowo (2011: 212) wawancara adalah suatu metode pengumpulan 

data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar 

informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun 

makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Sugiyono dalam Prastowo 

(2011:  212) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara berhubungan langsung dan tanya jawab dengan responden. 

 

2. Tehnik Kepustakaan 

 

Metode kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang 

lokasi atau tempat penelitianya dilakukan di pustaka, dokumen, arsif, dan lain-

lain. Metode ini tidak menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan 

melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Menurut Nyoman Kutha Ratna 

dalam Prastowo (2010: 196) metode kepustakaan merupakan metode penelitian 
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yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil 

penelitian, yaitu  perpustakaan. 

 

3. Pengamatan  

 

Dalam hal ini peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan yakni ikut 

bergabung dalam kegiatan organisasi tersebut selama turun lapangan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Data yang ingin diperoleh dalam 

pengamatan ini ialah data pelengkap setelah wawancara dan kepustakaan. Artinya 

selain mendengarkan secara obyektif maka perlu pengamatan secara obyektif pula 

Pengamatan ini digunakan peneliti dalam rangka memperoleh data tentang pola 

rekrutmen eli-elit politik pada Liga Mahasiswa NasDem. 

 

D. Teknik Pengolahan Data 

Menurut Pohan dalam Prastowo (2011: 236) Data kualitatif adalah semua bahan, 

keterangan dan fakta-fakta, yang tidak dapat diukur dan dihitung secara matematis 

karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata).  

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model 

Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang 

terdiri dari 3 alur yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau  verifikasi.  
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1. Reduksi Data 

 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada      

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus  

menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama 

pengumpulan data berjalan terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat) 

ringkasan, mengode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, 

dan menulis memo). 

 

Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisai data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi, Miles dan Huberman dalam Prastowo 

(2011: 241) 

2. Penyajian Data 

 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

penelitian ini faktor penyebab pemekaran wilayah ditemukan melalui wawancara,   

pengamatan dan dokumentasi, Miles dan Huberman dalam Prastowo (2011: 244) 

3. Proses Penarikan Kesimpulan 

 

Untuk penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman dalam Prastowo 

(2011: 241) dimulai dengan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan 

proposisi. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 
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sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan setelah  

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum 

yang disebut analisis. Dengan demikian kesimpulan data dalam penelitian ini akan 

dapat menjawab rumusan masalah mengenai pola rekrutmen eli-elit politik pada 

Liga Mahasiswa Nasdem. 

 


