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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kekalahan pasangan 

Zainal Abidin dan Anshori Djausal dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Lampung Utara tahun 2013, maka penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif yang didasarkan pada kualitatif. Penelitian deskriptif 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk 

tentang  hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, 

serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomenal. 

 

Afifuddin (2012 : 57) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang 

alamiah, (lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrument 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. 

 

Penelitian deskriptif menurut Hadari Nawari (1992 : 94) .merupakan metode 

yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab 

permasalahan yang ada dilapangan dengan menggunakan teori-teori, konsep-
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konsep dan data-data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. 

Sukandarrumidi, (2004 : 104), mengatakan bahwa penelitian deskriptif 

bertujuan untuk memberikan gambaran suatu gejala pada suatu masyarakat 

tertentu. Ia juga menyatakan bahwa penelitian deskriptif meliputi : 

 

1. Penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. 

2. Penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan. 

3. Penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat. 

4. Penelitian yang menggambarkan karakter suatu kelompok orangtertentu. 

 

Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan , peneliti mencoba untuk 

menggambarkan faktor penyebab kekalahan pasangan Zainal Abidin dan 

Anshori Djausal dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara 

tahun 2013. 

  

B. Fokus Penelitan 

 

Agar hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan maka perlu ditetapkan 

telebih dahulu segala rencana yang akan dikerjakan dalam penelitian ini, maka 

sesuai dengan cara dan metodologis yang ada, dalam penelitian kualitatif hal 

yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian 

dimaksudkan untuk membatasi studi penelitian kualitatif, sekaligus membatasi 

penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan 

sehingga tidak perlu dimasukkan dalam penelitian. Fokus penelitian 

memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data 
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sehingga dengan pembatasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian.  

 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai faktor penyebab 

kekalahan pasangan Zainal Abidin dan Anshori Djausal dalam pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2013. Keterkaitan dari 3 

pendekatan dalam perilaku pemilih, peneliti bertitik fokus pada perilaku 

pemilih rasional, yang berkaitan dengan konsep punishment votes (suara 

penghukuman). 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Tempat atau wilayah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

Kecamatan Kotabumi Kota dan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 

D. Jenis Data Penelitian 

 

1. Data Primer 

 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara 

menggali dari sumper informasi (informan) dan dari catatan lapangan yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan-

informan dipilih dengan mendasar pada subyek yang menguasai 

permasalahan, memiliki data serta bersedia memberikan informasi data. 
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2. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari 

fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah 

dilakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya. 

Data tersebut bersumber dari dokumentasi berupa surat kabar, buku, situs 

internet. 

 

E. Penentuan Responden 

 

Dalam penelitian kualitatif, informasi merupakan data yang diperoleh di lokasi 

penelitian, dalam naskah atau dokumen, dan dari informan yang telah ditunjuk 

sebagai kunci pengayaan sumber data. Dalam peneletian ini peneliti 

memfokuskan pada masyarakat Lampung Utara di Kecamatan Kotabumi Kota dan 

Abung Selatan. 

 

Tabel 3 : Jumlah Responden yang diteliti dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 

No Kecamatan Jumlah DPT Responden 

1 Kotabumi Kota 41.626 Pemilih 16 Responden 

2 Abung Selatan 35.329 Pemilih 16 Responden 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab 

permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Wawancara mendalam (indepth interview) 

Yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan pribadi dan 

untuk memperoleh informasi lengkap dengan informan dengan lisan 

maupun tulisan secara langsung dengan bertatap muka dengan informan. 

Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data 

dokumentasi yang belum dipahami oleh penelitim serta untuk memperoleh 

pengertian maupun penjelasan yang lebih mendalam tentang realita dan 

obyek yang akan diteliti tersebut. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi diartikan sebagai pencarian data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

 

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah 

mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan 

data sebagaimana yang disebutkan (Moleong, 2004:151) meliputi: 

 

1. Editing 

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data 

yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat 

segera diproses lebih lanjut. Tahapan editing yang telah dilakukan oleh 

penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi 

berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan 

kalimat baku dan bahasa yang mudah dipaham. 
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2. Interpretasi 

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang 

lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakuakan. 

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil 

penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat 

yang diperoleh dilapangan. 

 

H.  Teknik Analisis Data  

 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. 

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah 

terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian. Data yang 

diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan begitu saja. Melalui 

analisis data penyajian masalah dalam penelitian akan dapat dimengerti dengan 

lebih sederhana. Analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data yang dikembangkan oleh Miles (1992 : 18) yang 

menyatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu:  

 

1. Reduksi Data 

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-

catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti 

dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

mengenai Faktor Penyebab Kekalahan Pasangan Zainal Abidin (Incumbent) 

dan Anshori Djausal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung 
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Utara Tahun 2013, dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.  

Reduksi data terasa sesudah penelitian dilapangan, sampai laporan akhir 

lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi 

selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini.Reduksi data 

sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan. 

(Data Reduksi sama dengan Data Editing dalam Teknik Pengolahan Data, 

Lexy J Moleong (2004:38)). 

 

2. Penyajian Data (Display Data)  

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada 

dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang 

disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di 

lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan 

berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. 

Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan 

antar fenomena untuk memaknai Faktor Penyebab Kekalahan Pasangan 

Zainal Abidin (Incumbent) dan Anshori Djausal dalam Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013. 

 

3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)  

Dari permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari 

arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-
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konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang 

berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, 

tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula 

belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Dan 

kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data berakhir, 

tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, 

penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan 

peneliti.  

 

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data-data 

mengenai Faktor Penyebab Kekalahan Pasangan Zainal Abidin (Incumbent) 

dan Anshori Djausal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung 

Utara Tahun 2013, kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-

mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar 

dengan kokoh.  

 


