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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Penentuan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yaitu penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti

adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh

peneliti untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian adalah Teknik

Trianggulasi (Gabungan).

Menurut Poerwandari yang dimaksudkan dengan Teknik Triangulasi data

adalah sebuah proses yang menggunakan berbagai persepsi untuk mengklarifikasi

makna, dan juga memverifikasi proses observasi atau interprestasi. Cara ini

dilakukan peneliti karena berkaitan dengan persoalan permasalahan yang diteliti

sangat membutuhkan pendapat dari beberapa orang untuk menglarifikasi sebuah

jawaban yang benar-benar akurat.1

3.2  Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yaitu prosedur pemecahan

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan tentang makna

dari topik yang menjadi permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, deskriptif

yaitu menjelaskan atau menggambarkan tentang Kekalahan Strategi Politik Partai

Golkar Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Kupang.

1 Poerwandari. (2009). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta: LPSP3
UI,hal.241
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3.3 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan pengukuran suatu variabel penelitian maka

operasionalisasi konsep variabel tersebut perlu digeneralisasikan dan dirumuskan

telebih dahulu, sehingga baik buruknya pengukuran tersebut tergantung

sepenuhnya pada baik tidaknya operasional yang disusun. Masri Sangarimbun dan

Sofian Effendi,2 mengatakan bahwa ”dengan membaca defenisi operasional dalam

suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui baik buruknya pengukuran

tersebut.”

Berdasarkan defenisi operasional variabel di atas maka ada 3 (tiga) aspek

penting yang diteliti yaitu :

a) Komunikasi Politik

Komunikasi politik menjadi modal penting bagi partai politik dalam mencari

basis dukungan massa dan sebagai media penghubung antara masyarakat dan

pemerintah oleh partai politik.

Indikator:

 Bentuk kegiatan yang dilakukan partai golkar seperti dalam melakukan

sosialisasi politik melalui seminar-seminar politik mengenai pemahaman

politik.

2 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi.  (1989).  Metode Penelitian Survei (Editor).  Jakarta:
LP3ES, hal.23
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 Cara yang dilakukan partai golkar dalam melakukan pendekatan terhadap

masyarakat seperti kampanye massa atau aktif dalam kegiatan

bermasyrakat.

b) Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik proses dengan mana sikap-sikap dan nilai-nilai politik

ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa dan orang-orang

dewasa direkrut ke dalam peranan-peranan tertentu.

Indikator:

 Metode yang digunakan partai Golkar Kota Kupang dengan melalui

pendidikan politik ataupun indoktrinasi politik.

 Sarana yang digunakan partai Golkar Kota Kupang sebagai perantara

dalam proses sosialisasi politik seperti melalui keluarga ataupun media

massa.

c) Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan strategi utama yang harus digunakan sebuah

partai dalam upaya memenangkan sebuah kompetinsi demokrasi. Rekrutmen

politik merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk

sebagai regenerasi dan juga untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat

untuk aktif berpolitik sebagai sebagai anggota poltik tersebut.

Indikator:

 Rekrutmen politik partai Golkar sesuai AD/ART

 Rekrutmen politik berdasarkan kesepakatan dan kebijakan internal partai.
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 Tata cara yang digunakan partai Golkar dalam merekrut dengan melalui

penentuan, pembobotan dan penilaian kader partai.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian diambil dengan menggunakan purposive sampling, yakni

informan ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa

informan yang ditentukan merupakan sumber data yang dapat dipercaya dan

memiliki keterkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan teknik pemilihan informan maka informan kunci dalam

penelitian ini adalah :

1. Pimpinan Partai Golkar Kota Kupang : 1 orang

2. Sekretaris Partai Golkar Kota Kupang : 1 orang

3. Wakil Ketua Bid. Pemenangan pemilu : 1 orang

4. Ketua Bagian Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi : 1 orang

5. Calon Legislatif Partai Golkar : 5 orang

Jumlah : 9 orang

3.5  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian yaitu wawancara

dan studi literatur. Teknik ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan

informasi yang lebih banyak dan mendalam mengenai peristiwa yang sudah

terjadi.
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a. Wawancara

Wawancara yakni penelitian yang dilakukan dengan menanyakan secara

langsung kepada para narasumber sesuai dengan jenis data yang berkaitan dengan

data yang dihimpun. Adapun jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara

terstrukutur sebagai teknik pengumpulan data. Dalam teknik ini peneliti telah

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang

alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dalam wawancara ini setiap

responden diberikan pertanyaan yang sama. 3

Wawancara dilakukan melalui komunikasi atau kontak pribadi antara peneliti

dan sumber data (informan) serta pihak-pihak terkait dengan menggunakan teknik

purposive sampling. Berkaitan dengan masalah dalam penelitian, teknik ini

berhasil dilakukan oleh peneliti sehingga berhasil mendapatkan data yang akurat

dari informan penelitian yang adalah Sekretaris DPD Partai Golkar, Anggota

DPRD Partai Golkar, Pimpinan Partai Golkar tingkat Kec/Kel dan Masyarakat

Kota Kupang.

b. Studi Literatur

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang terdapat dalam

dokumen-dokumen yang didapatkan di lokasi penelitian yaitu seperti koran, foto-

foto, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto, rekaman dan catatan hasil

wawancara sebagai bukti hasil penelitian yang sudah peneliti lampirkan.

3 Sugiono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta, hal.317
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3.6  Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat DPD Partai Golkar yang berada di

Jalan Eltari II, Kota Kupang. Pemilihan lokasi penelitian di DPD Partai Golongan

Karya Kota Kupang karena beberapa pertimbangan yakni Peneliti telah mengenal

situasi, lokasi dan subjek penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam

memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Selain melakukan

penelitian di Kantor DPD Partai Golkar Kota Kupang, dalam hal memperoleh data

yang mampu menjawab permasalahan penelitian, peneliti juga melakukan

penelitian di beberapa lokasi yang antara lain adalah Kecamatan maulafa,

kecamatan Alak dan Kecamatan Oebobo.

3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam teknik analisis data

menggunakan tiga cara yaitu:

a. Kategorisasi

Kategorisasi adalah proses analisis data dimana data-data yang telah

dikumpulkan kemudian dikategorikan secara sistematis setelah itu data-data

tersebut kemudian diinterprestasikan.

b. Interpertasi
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Interpertasi data adalah proses pemberian makna terhadap pola-pola atau

keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam sebuah penelitian.


