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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang: (1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, (2) Lokasi 

Penelitian, (3) Instrumen Penelitian, (4) Data dan Sumber Data, (5) Teknik 

Pengumpulan Data, (6) Analisis Data, (7) Keabsahan Data, dan (8) Tahap-tahap 

Penelitian  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif.Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, 

melainkan data tersebut berasal dari data-data, wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.Sehingga yang menjadi tujuan dari 

penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empirik di balik fenomena 

secara mendalam, rinci dan tuntas.Oleh karena itu, penggunaan pendekatan 

kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara data-data yang 

telah ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Metode Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dan orang-orang yang 

dapat diamati melalui metode penelitian deskriptif.Penelitian ini bermaksud untuk 

membuat diskripsi atau gambaran secara tertulis mengenai kenyataan yang 

sesungguhnya ada dengan teknik pengumpulan datanya, tidak diubah dengan 

bentuk simbol atau bilangan. 
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 Menurut Zuriah (2009:92), penelitian kualitatif bersifat generating theory 

bukan hypothesis testing sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif. 

Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematis, dan 

sistemik sehingga di peroleh ketepatan dalam interprestasi, sebab hakikat dari sesuatu 

fenomena atau gejala bagi penganut penelitian kualitatif adalah totalitas atau Gestalt. 

 Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

kualitatif.Penelitian yang lebih bersifat deskriptif sehingga metode kualitatif lebih 

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.Jenis dan pendekatan 

kualitatif ini bertujuan untuk mencari data-data tentang Analisis dampak 

pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di 

SMAN 1 Balauring Lembata Nusa Tengga Timur. 

 

3.2 Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan ketertarikan peneliti untuk 

meneliti mengenai masalah analisis dampak pendidikan politik dalam 

meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula terutama di SMAN 1 Balauring 

Lembata Nusa Tengga Timur yang sudah berlangsung. Peneliti akan meneliti 

secara mendalam dan menelusuri subjek (pemilih pemula) penelitian tentang 

bagaimana analisis dampak pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi 

politik mereka terhadap Pemilukada Kabupaten Lembata 2017, bagaimana peran 

aktif mereka terhadap Pilgub Pemilukada Kabupaten Lembata 2017, bagaimana 

bentuk partisipasi politik mereka, dan faktor-faktor apa yang membuat mereka 

dapat berpatisipasi dan tidak dapat berpartisipasi politik dalam Pemilukada 
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Kabupaten Lembata di Kecamatan Omesuri. Penelitian ini akan dilaksanakan di 

daerah Kecamatan Omesuri, Kabupaten lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur. 

Lokasi yang diambil sebagai tempat Penelitian adalah: Sekolah SMAN 1 

Balauring Kecamatan Omesuri, Adapun waktu Penelitian dimulai dari bulan 

Agustus 2017-September 2017. 

 

3.3 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2012:306) adalah: 

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripadamenjadikan 

manusia sebagai intrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala 

sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti.Masalah, fokus penelitian, 

prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang 

diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 

sebelumnya.Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian 

itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada 

pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya alat yang 

dapat mencapainya”  

 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, 

maka instrumen utama penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (key instrument)yang 

terjun langsung ke lapangan.Kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti harus menciptakan 

hubungan yang baik dengan subjek penelitian serta untuk mencari informasi melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat menggali masalah yang ada di 

SMAN 1 Balauring Kecamatan Omesuri Lembata Nusa Tengga Timur. Peneliti 

sebagai atau alat peneliti yang utama, berarti bahwa peneliti berperan aktif dalam 

membuat rencana penelitian, proses dan pelaksana penelitian serta menjadi faktor 

penentu dari keseluruhan proses dari hasil penelitian. 
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3.4 Data dan Sumber Data 

Berdasarkan sumber pengambilan datanya dibedakan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Data primer  

Data primer adalah perolehan data yang dilakukan langsung oleh 

peneliti saat berada dilapangan. Subjek yang dipilih oleh peneliti sebagai 

responden adalah siswa pemilih pemula di SMAN 1 Balauring yang terdaftar 

dan mempunyai hak pilih dalam pemilukada Kabupaten Lembata. Peneilitian 

ini juga yang dijadikan informan adalah kepala sekolah dan guru. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh dari sumber-sumber 

tertulis, seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data 

agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang 

sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan di antaranya: 

1. Observasi 

 Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data variable analisis 

dampak pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih 

pemula di SMAN 1 Balauring Lembata NTT dan juga untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah diuraikan diatas. 
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2. Wawancara 

 Wawancara dapat disifatkan sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi 

dimana sejumlah variabel memainkan peranan yang penting karena variabel tersebut 

dapat mempengaruhi dan menentukan hasil wawancara. Variabel tersebut adalah: 

(1) Pewawancara (interviewer), (2) Responden (interviewee), (3) Materi wawancara, 

dan (4) Hubungan antara pewawancara dengan responden. 

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Analisi dampak 

pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih 

pemulah.Peneliti melakukan wawancara yang dilakukan pada Kepala Sekolah, 

Guru, pemilih pemula di SMAN 1 Balauring, dan PPK Kabupaten Lembata. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan 

penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian.Dokumentasi 

diperlukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti sebagai 

pedoman dan alat perbandingan untuk melakukan penelitian.  

 Menurut Zuriah (2009:191), dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, 

pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.  

 Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan Pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik 

pemilih pemula.Data tersebut diperoleh dari wawancara dan observasi, 

kemudian didokumentasikan dalam bentuk tulisan dan beberapa dokumen foto 
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yang berkaitan dengan penelitian.Data dokumentasi diperoleh dari Kepala 

Sekolah, Guru, dan Pemilih pemula di SMAN 1 Balauring.Dokumentasi 

berupa foto-foto proses penelitian yang diadakan di SMAN 1 Balauring. 

 

3.6 Analisi Data 

Menurut Moleong (2011:280) analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti 

yang disarankan oleh data. 

 Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong(2011:248), analisis data 

penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan yang dipelajarinya, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang. 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih 

mudah di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  

 Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012:334). Langkah-langkah pengolahan 

dan analisis data diantaranya sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan Pengumpulan data merupakan langkah yang 
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sangat penting dalam penelitian.Data diperoleh dari berbagai sumber dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan 

secara terus-menerus.Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat 

memungkinkan diperolehnya data yang objektif. 

2. Reduksi Data (data reduction). 

 Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang data yang tidak 

diperlukan.  

3. Penyajian Data (data display). 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

difahami tersebut. 

4. Kesimpulan (verivication) 

 Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and huberman 

adalah penampilan kesimpulan dan verivikasi.Penarikan kesimpulan dilakukan 

peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan kemudian kesimpulan 

dilakukan pada saat mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian. 

 Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan 

analisis data penelitian.Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di 

lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang 

harus di uji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan yang merupakan validitasnya. 
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3.7 Keabsahan Data 

Kegiatan pengecekan keabsahan temuan atau data dilakukan terhadap hasil 

penelitian yang telah diperoleh dari peneliti untuk memperoleh hasil penelitian 

yang dapat dipercaya kebenaran dan dapat di pertanggung jawabkan datanya.

 Menurut Zuriah (2009:110), pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif atau penelitian naturalistik meliputi: 

1. Kredibilitas (credibility) yaitu kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari 

data dan informasi yang diperlukan. Artinya, hasil penelitian harus dapat di 

percaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai 

informan. Untuk hasil penelitian yang memenuhi kredibilitas tedapat tujuh 

teknik yang dapat dilakukan yaitu: 

a) Perpanjangan kehadiran peneliti atau pengamat (prolonged 

observation):Perpanjang kehadiran berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun sumber yang baru. Hal ini dilakukan untuk menguji 

kredibilitas data penelitian, apakah data yang diperoleh peneliti setelah di cek 

kembali ke lapangan benar atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan 

data sudah benar, maka waktu perpanjangan kehadiran peneliti dapat diakhiri: 

b) Pengamatan terus-menerus (persistent observation):Peneliti melakukan 

pengamatan lebih cermat. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Peneliti 

meningkatkan ketekukan dengan membaca berbagai referensi buku 

maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang telah di teliti. 
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Dengan membaca maka wawasan peneliti skan semakin luas dan tajam, 

sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu 

benar/dipercaya atau tidak. 

c) Triangulasi (triangulation)Triangulasi dalam menguji keabsahan data ada tiga 

jenis, antara lain adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu 

data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, setelah itu di cek dengan 

observasi dan dokumentasi. Apabila dengan dua teknik pengujian kredibilitas 

data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti perlu 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar: 

d) Diskusi teman sejawat (peer debriefing)Peneliti mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik 

dengan rekan-rekan sejawat. 

e) Analisis kasus negatif (negative case analisys)Peneliti mencari data yang 

berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. 

Apabila tidak ada lagi data akan ditemukan sudah dapat di percaya. 

f) Pengecekan atas kecukupan referensial (referencial adequacy 

checks)Bahan referensi adalah sebagai pendukung untuk membuktikan 

data yang telah peneliti temukan. Data hasil wawancara perlu didukung 

dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia perlu 

didukung oleh foto-foto. Hal tersebut sangat diperlukan untuk 

mendudkung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti: 
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g) Pengecekan anggota (member checking) Menurut Sugiyono (2012:375) 

member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data atau informan. Dalam hal ini peneliti datang ke 

informan untuk menyampaikan temuan kepada informan tersebut. Hal 

tersebut dilakukan karena di mungkinkan ada data yang disepakati, 

ditambah, dikurangi, atau ditolak oleh pemberi data atau informan. 

2. Transferabilitas (transferability), yaitu kriteria untuk memenuhi bahwa hasil 

penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat diaplikasikan atau 

ditransfer pada konteks atau settinglain yang memiliki tipologi yang 

sama.Peneliti membuat laporan dengan menguraikan secara lebih rinci dan 

sistematis hasil penelitian tersebut, dengan demikian, pembaca lebih 

memahami atas penelitian tersebut. Sehingga dapat memutuskan atau tidak 

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. 

3. Dependabilitas (dependability), yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai 

apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek, 

apakah si peneliti sudah cukup hati-hati, apakah membuat kesalahan dalam 

mengonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data dan 

penginterprestasiannya. Teknik terbaik yang digunakan untuk langkah ini 

adalah dengan dependability audit dengan meminta independen auditor untuk 

me-review aktivitas peneliti. Dilakukan oleh auditor untuk seluruh aktivitas 

peneliti sebagai pelaksanaan penelitian, bagaimana cara peneliti menentukan 

fokus masalah penelitian, melakukan analisis data, uji keabsahan data, dan 

membuat kesimpulan yang harus ditunjukkan oleh peneliti. 
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4. Konfirmabilitas (confirmability) adalah criteria untuk menilai bermutu atau 

tidaknya hasil penelitian. Jika dependabilitas digunakan untuk menilai kualitas 

dari proses yang ditempuh oleh peneliti maka konfirmabilitas digunakan untuk 

menilai kualitas hasil penelitian sendiri, dengan tekanan pertanyaan “apakah 

data dan informasi serta interprestasi dan lainnya didukung oleh materi yang 

ada dalam audit trail”. 

 

3.8 Tahap Tahap Penelitian 

Ada beberapa tahap kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menguraikan proses pelaksanaan penelitian, Menurut Moleong (2011:126) 

diantaranya yaitu: (1) tahap pra lapangan, terdiri dari menyusun rancangan 

penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus izin penelitian, menjajaki dan 

menilai keadaan dilapangan, pemilihan informan, dan penyiapan perlengkapan 

penelitian. (2) tahap pekerjaan lapangan, yaitu memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan serta melakukan pengumpulan data. (3) 

tahapanalisa dan pengumpulan laporan, terdiri dari konsep analisa data, 

menemukan tema dan menganalisa data yang diperoleh. 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan pra lapangan ini dengan beberapa tahapan.Pertama, merumuskan 

masalah yang ingin di bahas.Perumusan masalah dilakukan pada waktu 

mengajukan usulan penelitian dan diulangi kembali pada waktu menulis 

laporan karena rumusan masalah merupakan salah-satu unsur penelitian yang 

tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur lainnya.Kedua, peneliti menentukan 
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tempat untuk penelitian.Peneliti mengambil lokasi penelitian di SMAN 1 

Balauring.Ketiga, penyusunan proposal adalah syarat dalam menyampaikan 

penelitian kepada pihak terkait.Proposal dalam tahap ini sebagai alat untuk 

meyakinkan Dosen Pembimbing dan Institusi (Jurusan, Fakultas dan 

Universitas) bahwa permasalahan itu memang layak dan patut untuk 

diangkat.Penyusunan proposal dalam penelitian ini sangat penting, karena akan 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Keempat, setelah memilih 

lokasi, selanjutnya dilakukan surat perizinan. Setelah izin diperoleh, 

selanjutnya peneliti menilai keadaan lapangan, kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui dan menggambarkan keadaan lapangan untuk mengenal lebih 

mendalam tentang lokasi tempat penelitian tersebut. 

 Peneliti mengamati keadaan lapangan dengan melakukan wawancara dengan 

Kepala Sekolah, Guru, dan Pemilih pemula di SMAN 1 Balauring, maksud dan 

tujuan menilai keadaan lapangan adalah untuk mengenal segala unsur lingkungan 

sosial, fisik, dan keadaan di sekitar lokasi, agar peneliti dapat mempersiapkan diri, 

mental maupun fisik serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

 Setelah melakukan observasi dilapangan dan kesiapan pelaksanaan seperti 

surat izin dan instrumen penelitian, maka peneliti memulai kegiatan penelitian. 

Kegiatan penelitian dimulai dengan menemui informan untuk meminta 

keterangan sebagai subjek penelitian.Pada tahap ini peneliti mulai 

mengumpulkan informasi atau data-data yang diperoleh dengan menggunakan 

beberapa metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.Selama 
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pengumpulan data berlangsung, peneliti sudah dapat melakukan analisis 

data.Analisis data dilakukan untuk mengkaji fokus penelitian, menyusun data, 

dan mendapatkan data-data lengkap dan tepat yang berkaitan dengan fokus 

penelitian.Setelah data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, selanjutnya data-data tersebut disusun sehingga data yang telah 

diperoleh lebih terperinci. 

3. Tahap Penyusunan Laporan 

 Penulisan laporan penelitian adalah tahap akhir dari seluruh rangkaian 

langkah-langkah penelitian kualitatif.Peneliti pada tahap ini melakukan 

pengecekkan kembali terhadap laporan hasil penelitian dari data-data yang 

telah diperoleh dari pihak-pihak terkait yang ada di SMAN 1 Balauring, 

selanjutnya peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian hasil dari semua 

rangkaian kegiatan pengumpulan data. 

 




