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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan pada Bulan Januari 2017 sampai 

selesai.Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian pada 

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan Pengawas Pemilu Kota 

Pekanbaru. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian ini adalah metedologi penelitian kualitatif, 

artinya penulis tidak akan melalukan terlalu banyak memberikan penilaian 

terhadap data yang ada, akan tetapi akan lebih memprioritas kepada 

penggambaran situasi secara umum yaitu dengan nama Deskriptif Analisis. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Untuk membantu dan menyelesaikan penelitian ini maka penulis 

menggunakan dua jenis data yaitu : 

A. Data Primer 

Menurut Prasetya Irawan (2004: 86) data primer merupakan data 

yang diambil langsung, tanpa perantara, dari sumbernya. Data ini 

diperoleh langsung dari responden baik dengan cara wawancara, 

kuisioner, maupun observasi. 
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B. Data Sekunder 

Menurut  Prasetya Irawan (2004:87) data sekunder adalah data yang 

diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data ini berasal dari 

laporan-laporan maupun literature yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini.Data ini adalah data pendukung yang penulis peroleh dari instansi di  

yang berhubungan atau yang berkaitan dengan penelitian ini secara tidak 

langsung. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2012: 49) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan Panwaslu 

Pemililahan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang berjumlah 

2 Orang dari KPU Kota Pekanbaru dan 1 Orang dari Panwaslu Kota 

Pekanbaru. 

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang memenuhi syarat 

untuk mendapatkan keterangan mengenai objek yang diteliti. Sebagaimana 

yang telah dikatakan Arikunto (2002 : 112), apabila besar populasi kurang 

dari 100 orang, untuk mendapatkan data yang resperesentatif maka seluruh 

populasi hendaknya dijadikan sampel pada penelitian ini. Dalam hal ini 

teknik yang diambil yaitu tekniksensus, yaitu mengambil semua populasi 

dijadikan sampel dan sebagai responden penelitian. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan dibutuhkan 

penulis sebagai ajukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik 

pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data yang baik secara langsung 

terhadap focus penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

penulis gunakan adalah: 

A. Observasi  

  Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung kelokasi dan mengambil informasi yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

B. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung kepada responden berdasarkan tujuan penyelidikan, 

guna untuk mendapatkan data mengenai objek penelitian.Wawancara 

dilakukan untuk membantu hasil jawaban angket dan penyebaran angket, 

karena tidak menutup kemungkinan hasil jawaban angket kurang 

memuaskan. 

C. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. 
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3.6 Teknik Pengolahan Data 

Untuk mengetahui tentang Koordinasi KPU dan Panwaslu Dalam 

Menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 

Tahun 2017, penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu data yang 

terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori 

yang sesuai dengan permasalahan yang ada.  

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yaitu metode yang 

dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2012:15). 

Dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, 

angka, persentase dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang 

mendukung yang kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil 

yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


