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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengetahui ini 

variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan dan menghubungkan antara variabel satu dengan variabel 

yang lainnya. (Sugiono ; 2013)  

Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan mengetahui analisis 

Strategi Pemenangan Partai Golkar Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 

di Kota Pekanbaru.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

Tepatnya di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Pekanbaru. 

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai 

dengan bulan Maret 2017.  

3.3 Jenis dan Sumber data  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan data primer 

dan sekunder.  
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1. Data Primer  

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dengan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui hasil 

wawancara dan informan serta hasil observasi.  

2. Data Sekunder 

Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

melalui media yang sifatnya melengkapi data primer, seperti literatur, 

jurnal ilmiah, koran, dan majalah yang erat kaitannya dengan 

penelitian ini.  

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Observasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang dilakukan 

peneliti dengan turun langsung ke lapangan mengamati objek 

penelitian;  

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan 

penyimpanan informasi yang diperoleh dari objek penelitian;  

3. Wawancara atau interview, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terhadap informasi tentang permasalahan yang sehubungan 

dengan penelitian. 
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3.5 Informan Penelitian  

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 

kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan 

yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai 

key informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari 

strategi pemenangan partai golkar dalam pemilu legislatif tahun 2014 di 

Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan 

keterangan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah 

sebegai berikut :  

Tabel 3.1 : Key Informan 

No Nama Jabatan 

1. Roni Amriel, SH, MH  Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai 

Golkar Kota Pekanbaru  

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru 

Periode 2014-2019  

2. Hj. Masny Ernawati, SH  Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Pekanbaru 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru 

Periode 2014-2019   

3. Ida Yulita Susanti, SH, 

MH   

Wakil Bendahara Bidang Pariwisata dan Seni 

Budaya  

Bendahara Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru 

Periode 2014-2019 

4. H. Herwan Nasri, ST Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota 

Pekanbaru Periode 2014-2019 

5. Drs. H. Tarmizi 

Muhammad  

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru 

Periode 2014-2019 

6. Yose Saputra  Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru 

Periode 2014-2019  

7. H. Dicky Hamzah  Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Dakwah 

8. Ir. Edmon Dantes Wakil Sekretaris Bidang Organisasi   

Sumber : KEP- 80/DPD/GOLKAR-R/I/2015 
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3.6 Analisa Data  

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan 

data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil 

sesuai dengan data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis 

mengguanakan teknik analisa kualitaif deskriptif yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2013). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk 

menganalisa data :  

1. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang 

sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan 

dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada 

strategi pemenangan partai golkar dalam pemilu legislatif tahun 

2014 di Kota Pekanbaru.  

2. Penyajian Data  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan 

disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya 

penambahan dari fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk 

dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan 

benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan 
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data yang tepat dan akurat terkait strategi pemenangan partai 

golkar dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Pekanbaru. 

Semua data mengacu pada informasi data yang diperoleh 

selama penelitian berlangsung di lapangan.  

3. Penarikan Kesimpulan  

Setelah data yang berkenaan dengan strategi pemenangan 

partai golkar dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kota 

Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan. Data yang 

diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu kepada 

kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan 

dengan penelitian, guna memperoleh suatu kesimpulan yang 

sesuai dengan tujuan penelitian ini.  


