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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan Peneliti ini adalah jenis penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriktf, penelitian kualitatif 

diskriptif adalah suatu penelitian yang menggunakan data deskriktif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati,sehingga 

bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara sistematis dalam 

memperlakukan kelompok yang berkebutuhan khusus/ disabilitas sebagaimana 

hak-hak mereka yang telah di jamin oleh undang-undang 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi dan waktu dalam penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yang  

dilakukan peneliti di KPU Kabupaten Kampar  sebagai kunci informan dari 

penelitian ini. 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

Menurut Masri Singarimbun dan Soffan Efendi (Nissa Nurul 

Fathia,2016;40) menjelaskan bahwa dalam penelitian ilmiah data di dapatkan dari 

dua jenis, yaitu : 
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a. Data Primer 

Data yang telah diperoleh langsung dari informan dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) 

langsung. Dalam Penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan 

memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait isu/pokok masalah 

dalam penelitian kepada informan. Data diperoleh peneliti dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, bertatap muka, 

mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan. Data 

primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait 

tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada Kampar Tahun 

2017  yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 

informan dengan menggunakan panduan wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh berdasarkan pada, catatan-catatan, dokumen-

dokumen profil arsip-arsip resmi serta literature lainnya yang relevan 

dalam melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti dengan 

mengumpulkan berbagai literatur penunjang Undang-undang Republik 

Indonesia, dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dan data tentang 

keikutsertaan para penyandang disabilitas dalam Pemilu. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Teknik atau cara pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 
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1. Wawancara. Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data 

melalui proses Tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti 

yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, 

mendengarkan secara langsung informan/keterangan sehubungan dengan 

rumusan masalah penelitian. Wawancara bertujuan untuk memperoleh 

keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dari 

subjek penelitian 

2. Dokumentasi. Teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari 

informasi dari berbagai sumber atau referensi yang berkaitan dengan 

penelitian seperti buku, undang-undang, arsip, data, surat kabar, jurnal 

serta informasi lainnya yang diperoleh dari internet.  

3.5 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Arikunto (2013 : 145) Subjek penelitian adalah subjek yang 

dituju untuk diikuti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber 

informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka subjek penelitian digunakan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. 

Selanjutnya penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap 

sebagai key informant dilakukan dengan dua cara yaitu Purposive Sampling 

dan SnowBall . Alasan penuliss menggunakan dua teknik tersebut karena 

sumber informant dalam penelitian ini terbagi dua pihak yaitu Komisi 
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Pemilihan Umum Kab.Kampar dan masyarakat yang Merupakan Kaum 

Disabilitas . 

Teknik Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang 

tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan 

memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti Sugiyono 

(2016:85), Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel  yang mula-

mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya 

untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah  sampel semakin 

banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar 

(Sugiyono, 2001: 61) Subjek penelitian dapat dilihat dari Tabel Berikut: 

Tabel 3.1 Subjek Penelitian 

No Jabatan  Kategori 

1 KPU Kab.Kampar 2 

2 Panitia Pemilih Kecamatan 1 

3 KPPS 1 

4 PPS 1 

5 Pemilih Penyandang Disabilitas 5 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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3. Wawancara. Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data 

melalui proses Tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti 

yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, 

mendengarkan secara langsung informan/keterangan sehubungan dengan 

rumusan masalah penelitian. Wawancara bertujuan untuk memperoleh 

keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dari 

subjek penelitian 

4. Dokumentasi. Teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari 

informasi dari berbagai sumber atau referensi yang berkaitan dengan 

penelitian seperti buku, undang-undang, arsip, data, surat kabar, jurnal 

serta informasi lainnya yang diperoleh dari internet.  

 

3.5 Metode Analisis Data 

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

data yang telah penulis dapatkan dan akan diolah. Adaupun jenis penelitian yang 

penulis lakukan yaitu Deskriptif dan bentuk penelitiannya yaitu kualitatif. 

Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel/lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Sedangkan 

kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar 

(Sugiyono;2016;11-14) 
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 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. Dalam penentuan criteria peneilitan penulis 

menggunakan skala likert yang terbagi menjadi 5 kelompok yaitu : sangat setuju, 

setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. (Sugiyono,2016;108) 

 

 

 

 


