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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang

ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,

aktivitas 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. (Machmud 2016:51)

Prinsip kerja penelitian ini dengan cara mengambil data atau informasi yang

diperoleh atau didapat dari hasil wawancara turun lapang di rumah-rumah tim

sukses Nur Mahmud di Desa Tegalgondo didukung dokumentasi sebagai

pelengkap hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti mendiskripsikan atau

menggambarkan apa yang didengar, dilihat dan dirasakan. Selanjutnya hasil

wawancara dan dokumentasi yang sudah didapatkan kemudian diolah

menggunakan teknik alur analisis model dari Miles dan Huberman, tahap ini

peneliti menyortir dan memilah memilih mana data yang penting, menarik, dan

berguna. Selanjutnya untuk menguji keabsahan data peneliti melakukan teknik

triangulasi sumber. Hasil akhir yang didapat berupa data atau informasi yang

bermakna.
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3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, menurut Machmud (2016:136)

adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkana fenomena-

fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian

deskriptif dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa dibandingkan atau

dihubungkan dengan variabel lain. Peneliti berusaha mendapatkan data apa

adanya kemudian menggambarkan (mendiskripsikan) apa adanya.

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih selama satu bulan yaitu

dilaksanakan pada 7 Februari-12 Maret 2018. Karena pemilihan Kepala Desa baru

saja selesai maka peneliti memutuskan lokasi yang dipilih dalam penelitian ini

adalah di rumah-rumah tim sukses Nur Mahmud di Desa Tegalgondo Kecamatan

Karangploso Kabupaten Malang.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data adalah tim sukses yang bekerja untuk

kemenangan Nur Mahmud. Sumber data ini ditentukan dengan teknik snowball

sampling. Untuk menghindari hasil penelitian yang bias atau kesalahan dalam

berpikir maka peneliti menggunakan teknik snowball sampling karena peneliti

mengambil sampel atau informan kunci.

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian

melalui wawancara. Pada penelitian ini yang menjadi kriteria data primer

yaitu tim sukses yang aktif melakukan pengenalan calon kandidat kepada
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masyarakat, memiliki komitmen, totalitas dan tanggung jawab kepada

calon kandidat, orang setempat atau sekitar yang sudah lama

berkecimpung dan paham dalam dunia perpolitikan, orang yang sukarela

membantu tanpa adanya paksaan.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan sebagai pendukung dan pelengkap oleh data primer

yang diharapkan dapat memperkuat dan melengkapi data dalam penelitian

ini. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, internet, dan dokumen.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah wawancara langsung dengan 10 orang tim sukses yang sebelumnya telah

ditentukan dengan cara snowball sampling. Kemudian peneliti menggunakan

teknik dokumentasi sebagai data pendukung ataupun data tambahan.

a. Wawancara

Menurut Narbuko dan Achmadi 2007, wawancara adalah proses tanya-

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

keterangan-keterangan. Tujuan dari wawancara sendiri adalah untuk

mengumpulkan informasi dan bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi

pendapat responden. Teknik wawancara terdiri dari jnis yaitu : wawancara

terstruktur (structured interview), wawancara semi terstruktur (semistructured

interview), dan wawancara tidak terstruktur (unstructured interview). Disini

peneliti akan menghubungi subjek terlebih dahulu untuk membuat waktu



30

kesepakatan untuk bertemu, setelah itu peneliti melakukan wawancara.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada tim sukses Nur Mahmud

untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk buku, foto, laporan, rekaman, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap haasil penelitian yang

diperoleh melalui wawancara. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data tertulis yang merupakan data tambahan ataupun data pendukung guna

melengkapi data yang sudah didapat dari hasil wawancara. Data tersebut dapat

berupa daftar rencana-rencana pelaksaan kegiatan harian tim sukses, struktur

organisasi tim sukses dan lain-lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dimulai dengan mengamati data yang telah tersedia dari

sumber berupa wawancara dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk

menggambarkan fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang mudah

dipahami dan diinterpretasikan. Menurut model interaktif dari Miles dan

Huberman di dalam buku Machmud (2016:80), secara teknik alur analisis model

interaktif dapat divisualisasikan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

dicatat dalam catatn lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan
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refleksi. Catatan deskriptif adalah catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat,

didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan

penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami.

b. 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. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang

yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,

dan mencari bila diperlukan. Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik

seperti: komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

c. 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 tabel. Tujuan sajian data adalah

untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang

terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan

penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung

seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka
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selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap

maka diambil kesimpulan akhir.

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman

3.7 Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, peneliti akan melakukan teknik triangulasi

sumber. Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2015:372),

Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data

according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection

procedures. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan

data, dan waktu.

Peneliti akan menguji keabsahan atau kredibiltas data penelitian dengan

menggunakan triangulasi sumber, yang dilakukan dengan cara mengecek data

yang telah diperoleh melalui 1 sumber yaitu membandingkan hasil wawancara

Koleksi Data

Reduksi
Data

Kesimpulan/
verifikasi

Display Data
(Penyajian

Data)
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dengan suatu dokumen yang berkaitan. Proses triangulasi sumber adalah proses

dimana tahap akhir data yang telah dianalisa dan ditarik kesimpulan dimintakan

kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono; 2014).


