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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif.Deskriptif Kualitatif adalah riset atau penelitian 

yang bersifat analisis dan berdasarkan dari fakta dan fenomena yang diteliti. 

Jadi penelitian yang penulis ambil adalah Deskriptif Kualitatif 

(Sugiyono,2016;108). Alasan penggunaan metode penelitian deskriptif 

kualitatif pada penelitian tentang partisipasi pemilih pemula pada pilkada kota 

Pekanbaru Tahun 2017 adalah dikarenakan fakta, hambatan, kendala serta 

hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah di analisis dengan melakukan 

penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang 

menjawab persoalan tentang rendahnya partisipasi pemilih pemula pada 

pilkada kota Pekanbaru tahun 2017, selain itu juga untuk mendeskripsikan 

upaya yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi 

pemilih pemula pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota pekanbaru 

tahun 2017. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi dan waktu dalam penelitian ini dilakukan pada : 
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Tabel 3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

No. Lokasi Penelitian Waktu Penelitian 

1 KPU Kota Pekanbaru 17 Januari 2018 

2 Kayu Manis Resto and Gallery 17 Januari 2018 

3 SMA Muhammadiyah 1 17 Januari 2018 

4 Kantor PANWASLU 18 Januari 2018 

5 Kantor Lurah Simpang Baru 22 Januari 2018 

6 Kampus  22 Januari 2018 

7 Dirumah  24 Januari 2018 

8 SMKN 3 Pekanbaru 30 Januari 2018 

 

Pada tanggal 17 januari 2018 peneliti melakukan penelitian ke KPU Kota 

Pekanbaru sebagai Kunci Informan dari penelitian ini, di hari yang sama peneliti 

melakukan penelitian di Kayu Manis Resto And Gallery dengan Ketua Karang 

Taruna lalu berikutnya peneliti meneliti di SMA Muhammadiyah 1, dan berlanjut 

pada tanggal 18 januari 2018 peneliti melakukan penelitian di Panwaslu Kota 

Pekanbaru, kemudian pada tanggal 22 januari 2018 peneliti melakukan penelitian 

di Kantor Lurah Simpang baru dengan anggota PPK dan PPS, lalu pada tanggal 

22 januari peneliti melakukan penelitian dikampus dengan pemilih pemula, dan 

juga pada tanggal 24 januari peneliti melakukan penelitian di dirumah pemilih 

pemula, dan berlanjut pada tanggal 30 januari 2018 peneliti melakukan penelitian 

di SMKN 3 Pekanbaru. 

 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

1. Jenis Data 

  Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sumber data yang 

digunakan adalah sumber data Primer dan Sekunder. 
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a. Data Primer 

  Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui 

perantara.Data ini merupakan data yang dikumpul dari metode interview atau 

wawancara dari informan yang dapat dituangkan dalam bentuk kata, gambar, 

ataupun objek lainnya. 

  Sumber utama dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan 

Umum Kota Pekanbaru. Yang masuk dalam data primer adalah hasil wawancara 

dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Ketua PANWASLU 

Kota Pekanbaru, Ketua Karang Taruna Kota Pekanbaru, Wakil Kepala Sekolah 

SMA/SMK Kota Pekanbaru dan Pemilih Pemula yang terdaftar di DPT kota 

pekanbaru. 

b. Data Sekunder 

 Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada.Data sekunder ini 

dipergunakan sebagai pendukung. Sumber data ini antara lain dokumentasi, 

undang-undang(tugas pokok dan fungsi KPU, struktur KPU), buku-buku, koran, 

jurnal, majalah, arsip-arsip, dan informasi lainnya yang diperoleh dari internet 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Responden 

  Responden dalam penelitian ini adalah pemilih pemula yang ada di kota 

Pekanbaru yang dipilih secara simpel random sampling dengan menyebarkan 
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kuesioner serta wawancara terhadap hal-hal yang dianggap perlu berkaitan 

dengan masalah penelitian. 

b. Dokumen 

  Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, data 

jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

  Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

digunakan berbagai teknik sebagai berikut: 

1. Teknik wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu yang teknik pengambilan data dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang berisi petunjuk secara garis besar 

pokok-pokok yang direncanakan tersebut dapat tercakup sepenuhnya. 

Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi yang 

berkaitan dengan masalah penelitian dari subjek penelitian yaitu pemilih pemula 

yang menggunakan hak pilih dan terdaftar dalam DPT di Kota Pekanbaru. 

2. Teknik Observasi 

  Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilakukan 

dengan cara turun langsung kelapangan untuk melihat secara langsung mengenai 

fenomena dan gejala-gejala yang terdapat pada pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota tahun 2017. 

3. Teknik dokumentasi 

 Teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari informasi dari 

berbagai sumber atau referensi yang berkait dengan penelitian seperti buku-buku, 
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undang-undang, arsip, data, surat kabar, jurnal serta informasi lainnya yang 

diperoleh dari internet. 

 

3.5 Subyek penelitian 

3.5.1 Key Informan 

 Key informan dalam penelitian ini adalah Ketua dari KPU Kota 

Pekanbaru sebagai pelaksana pada proses pilkada di Kota Pekanbaru pada tahun 

2017. 

3.5.2.  Informan Penelitian 

  Informan dalam penelitian ini adalah 5 pemilih pemulaa di kota 

pekanbaru yang terdaftar daalam daftar pemilih tetap pilkada kota pekanbaru, 

PPK, PPS, PANWASLU, Ketua Karang Taruna serta Kepala sekolah SMA/SMK 

Kota Pekanbaru.Data mengenai informan- informan dalam penelitian ini dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 3.1. Deskripsi Informan 

No URAIAN JUMLAH 

1 Ketua KPU Kota Pekanbaru 1 ORANG 

2 Pengurus Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) 1 ORANG 

3 Pengurus Panitia Pemungutan Suara (PPS) 1 ORANG 

4 Ketua Panitia Pengawa Pemilu (PANWASLU) 1 ORANG 

5 Wakil Kepala Sekolah SMK/SMA Kota 

Pekanbaru 

2 ORANG 

6 Ketua Karang Taruna Kota Pekanbaru 1 ORANG 

7 Pemilih pemula kota pekanbaru yang 

menggunakan hak suara 

2 ORANG 

8 Pemilih pemula kota pekanbaru yang tidak 

menggunakan hak suara 

3 ORANG 
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3.6 Metode Analisis 

Setelah data-data terkumpul, penulis membuat suatu analisis dari data-

data yang telah penulis dapatkan dan akan diolah. Data yang diperoleh 

menggunakan teknik analisis data kualitatif.Dalam penelitian deskriptif ini 

pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data 

tidak mutlak setelah pengolahan data selesai. Analisis data ialah proses 

penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterprestasikan, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan 

dengan proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh 

kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan 

lapangan.Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-

fakta dan data yang diperoleh serta hasil studi lapangan atau studi literature untuk 

kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maka teknik analisis 

datanya disajikan dalam bentuk papparan atau gambaran dari temuan-temuan di 

lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi, 

meliputi: 

1 Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan ang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data peneliti dilakukan pada 

data hasil wawancara, dalam hal ini peneliti memilih kata- kata yang dapat 
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digunakan untuk melakukan pembahasan. Peneliti mengumpulkan data 

mengenai bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan walikota 

dan wakil walikota kota pekanbaru tahun 2017. Peneliti mewawancarai 

informan yaitu ketua dari KPU Kota Pekanbaru, Kepala Sekolah 

SMA/SMK Kota Pekanbaru, beberapa pemilih pemula,PPK, PPS, Ketua 

Panwaslu Kota Pekanbaru dengan menggunakan pertanyaan yang sama 

untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. 

2 Display Data, yaitu peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun 

berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari 

lokasi hasil penelitian. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan 

terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran 

terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara 

parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi-

deskriptif. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi 

untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-

catatan penting dilapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks 

deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. 

Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat 

disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu. 

3 Penarikan Kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat diuji 

kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya, yang merupakan 

validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti 
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kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis 

yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang 

telah dirumuskan dan fokus penelitian ini. Setelah melakukan reduksi data 

dan display data peneliti mengungkapkan kesimpulan.(Nissa Nurul 

Fathia,2016;40) 

 


