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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan penilitan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan 

untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivis sosial, sikap, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan 

pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail 

disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. 

Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama yakni, menggambarkan dan 

mengungkapkan (to describe and explore), serta menggambarkan dan menjelaskan 

(to describe and explain). Dalam penggunaan pendekatan ini, hasil penelitian 

merupakan deskripsi interpretasi yang mana peneliti berusaha menjelaskan dan 

mendiskripsikan setiap obyek yang ditelitinya bersifat tentative dalam konteks 

waktu dan situasi tertentu (Machmud, 2016:51). 

3.2 Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata 

dalam Machmud (2016:136-137) penelitian deskriptif adalah suatu metode 

penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

yang berlangsung saat ini atau yang lampau. Penelitian deskriptif dilakukan 

terhadap variabel mandiri, tanpa dibandingkan atau dihubungkan dengan variabel 
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lain. Peneliti berusaha mendapatkan data apa adanya kemudian menggambarkan 

(mendiskripsikan) apa adanya. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau 

pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa 

adanya. 

3.3 Fokus Penelitian 

Untuk membatasi ruang lingkup sebuah penelitian agar tidak melebar, maka 

dibutuhkan sebuah fokus penelitian. Fokus penelitian kualitatif bersifat holistik 

(menyelurh, tidak dapat dipisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan 

penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi 

aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinterakasi 

secara sinergi (Sugiyono, 2012:32). 

Terkait dengan judul “Aktivitas Public Relations politik PDI Perjuangan 

melalui konsolidasi menjelang Pilkada Bali 2018” (Studi pada pengurus DPD PDI 

Perjuangan Bali) maka fokus penelitian ini adalah tentang fokus aktivitas Public 

Relations PDI Perjuangan Bali melalui konslidasi baik pada internal maupun 

eksternal partai menjelang pilgub Bali 2018. 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.4.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di kantor pusat DPD PDI Perjuangan Bali di 

Jalan Banteng Baru No. 4, Renon, Denpasar-Bali, Indonesia. Akan tetapi tempat 

penelitian sewaktu-waktu dapat berubah dikarenakan faktor-faktor tertentu yang 

tidak dapat di prediksi. 
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3.4.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada medio bulan September dan Oktober 

2017, penelitian ini dilaksanakan di waktu tersebut sampai peneliti memperoleh 

data-data yang diinginkan dan dirasa sudah cukup, namun waktu penelitian dapat 

berubah karena faktor-faktor tertentu yang tidak dapat di prediksi. 

3.5 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang digunakan peneliti yaitu teknik Snow Ball. 

Machmud (2016:62) Snow Ball Technique adalah cara penentuan informan dari 

informan satu ke informan lainnya yang dilakukan saat penelitian dilaksanakan, 

hingga dicapai sejumlah informan yang dianggap telah mempresentasikan berbagai 

informasi yang diperlukan (perlu menentukan informan kunci atau key informan). 

Kriteria subjek yang akan diteliti, antara lain: 

1. Merupakan kader dari PDI Perjuangan Bali 

2. Menempati posisi wakil ketua bidang komunikasi politik DPD PDI 

Perjuangan Bali 

3. Menempati posisi wakil ketua bidang pemenangan pemilu dan pilkada 

dalam struktur DPD PDI Perjuangan Bali 

4. Menempati Posisi wakil ketua bidang kaderisasi dan ideologi dalam struktur 

DPD PDI Perjuangan Bali 
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3.6 Sumber Data 

3.6.1 Primer 

Sumber data primer adalah sebuah responden yang disebut sebagai subyek 

atau informan penelitian. Data primer diambil dengan cara observasi dan 

wawancara yang dilakukan kepada kader atau pengurus partai PDI Perjuangan Bali 

yang tergabung dalam tim pemenangan pemilu/pilkada DPD PDI Perjuangan Bali. 

Peneliti melakukan wawancara dengan cara bertanya, mendengarkan, dan 

mengamati. Hasil dari wawancara yang didapatkan dari narasumber akan dijelaskan 

kedalam bentuk tulisan yang kemudian dapat disimpulkan sesuai dengan hasil 

penelitian. 

3.6.2 Sekunder 

Data sekunder didapatkan oleh peneliti melalui proses dokumentasi, 

rekaman dan beberapa dokumen lainnya yang dapat menunjang keberlangsungan 

penelitian. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

1. Obeservasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala 

dalam objek penelitian. Nawawi & Martini (1991). Observasi dilakukan 

dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap subyek yang diteliti. 
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Teknik observasi bertujuan untuk mengumpulkan data dari hasil 

pengamatan peneliti terhadap subyek penelitian. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara yaitu data yang diambil berdasarkan wawancara 

peneliti terhadap responden. Wawancara merupakan proses tanya jawab 

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Dilakukan dalam tatap 

muka dua orang atau lebih, lalu mendengarkan secara langsung informasi 

atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Machmud (2016:64). 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyusun draft wawancara dan 

menggali data selengkap-lengkapnya agar proses wawancara dapat berjalan 

dengan baik dan peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah kegiatan maupun 

aktivitas dari kader atau pengurus DPD PDI Perjuangan Bali dalam proses 

pemenangan pilkada Bali. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen-

dekumen yang sudah ada dalam bentuk arsip dalam kegiatan pilkada Bali 

yang sudah dilakukan sebelumnya. 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Miles dan Huberman (1984) dalam Machmud (2016:80) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan jenuh. 

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu 

peneliti berada dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan 

analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan 



41 
 

proses pengumpulan data. Secara teknis alur analisis model interaktif dapat 

divisualisasikan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian 

yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami 

(catatan mengenai apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami 

sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti 

terhadap fenomena yang dialami). Catatan reflektif adalah catatan yang 

berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang 

dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap 

berikutnya. 

2. Reduksi Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna 

memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang 

mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan 

menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil 

temuan dan maknanya. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu merangkum, memilah, mencari hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya, 
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dan membuang yang tidak penting. Setelah itu data diatur agar memudahkan 

peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam 

bentuk: uraian singkat, tulisan atau kata-kata, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, gambar, grafik, kurva, diagram, ogive, ataupun table. 

Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat 

menggambarkan keadaan yang terjadi. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian 

berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul 

memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data 

benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. 

Gambar 3.1 

Bagan 3.1 Analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Machmud (2016:84) 
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3.9 Uji Keabsahan Data 

Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi 

sumber berarti membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda melalui penelitian kualitatif. Hal ini dapat 

menggunakan beberapa jalan, peneliti menggunakan jalan keempat yaitu 

membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang (Moleong, 2016:330-331). Hasil wawancara dari pengurus partai 

PDI Perjuangan Bali yang dipilih sebagai subyek dideskripsikan. Data yang didapat 

kemudian ditemukan persamaan maupun perbedaan kemudian ditarik kesimpulan 

mengenai aktivitas Public Relations Politik PDI Perjuangan Bali Melalui 

Konsolidasi Menjelang Pilgub Bali 2018. 


