BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini penulis lakukan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pelalawan, penetapan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan
sebagai berikut:
Alasan penulis mengambil penelitian di Kantor KPU Kabupaten Pelalawan
karena sudah mengetahui situasi dan kondisi, sehingga akan memudahkan
penulils untuk memahami dan menganalisa fenomena-fenomena yang ada pada
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabuapaten Pelalawan. Namun hal ini terlihat
adanya kendala-kendala bagi pegawai untuk melaksanakan fungsi dan tanggung
jawabnya.
3.2. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif
atau kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable
mandiri, baik atau satu variable atau lebih (Independen) tanpa membuat
perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang
lain. (Sugiyono, 2003)
Dengan penelitian deskriptif ini, peneliti langsung melakukan observasi dan
wawancara di Kantor KPU Kabupaten Pelalawan serta menyebarkan angket
kepada masyarakat dan pegawai Kantor KPU Kabupaten Pelalawan, dengan
tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas, tepat dan terperinci sesuai
dengan yang terjadi di lapangan.
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3.3. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagaisampel dalam
sebuah

penelitian.Dalam

menetapkan

subjek

penelitian,

penulis

juga

menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengumpulan data dengan
menggunakan pertimbangan tertentu, dimana peneliti akan melakukan wawancara
kepada orang-orang yang mengetahui tentang informasi yang berkenaan dengan
permasalahan yang diteliti oleh peneliti. (Sugiyono, 2010)
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai KPU
bagian Sekretariat dan Anggota Partai Politik di Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pelalawan, yaitu:
Tabel 3.1. Informan Penelitian
No
1
2
3
4
5
6

Informan
Sekretaris Kantor Pemilihan Umum.
Staf Keuangan, Umum dan Logistik
Staf Program dan Data
Kasubbag Hukum
Kasubbag Teknis Pemilu dan Partisipasi
Masyarakat
Anggota Partai Politik

Jumlah
1
3
3
1

Total

12

1
3

Sumber: Data Olahan 2018
3.4. Jenis dan Sumber Data
1. Data primer yaitu data yang diambil atau data yang diperoleh langsung
dari responden yang meliputi data yang berkenaan dengan tema
penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pelalawan yang berupa laporan-laporan dan catatancatatan dan data-data lainnya yang menunjang penelitian.
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3.5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis
mengutamakan teknik sebagai berikut:
a. Observasi

:Mengadakan pengamatan secara langsung terhadap

subjek penelitian.
b. Wawancara

:Memberikan sejumlah pertanyaan secara langsung

kepada subjek penelitian.
c. Dokumentasi :Memberikan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik
berupa tulisan, gambar atau yang lain.
3.6. Teknik Analisa Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, yaitu penelitian
yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan
tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.
Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan analisis
proses dari berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan
antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.
Berikut analisa data kualitatif dalam penelitian ini:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisa data kualitatif.
Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
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2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisa data kualitatif.
Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga
memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian
data kualitatif dapat berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan
bagan.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk
mengambil tindakan.

