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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi adalah tempat dimana penulis akan melakukan sebuah penilitian 

ilmiah yang berdasarkan teori dan realita yang terjdi. Penulis akan melakukan 

penelitian pada Kantor DPC Partai Demokrat dan Fraksi Partai Demokrat di Kota 

Pekanbaru. 

Waktu penelitian adalah seberapa lama penulis melakukan penilitian yang  

akan diadakan. Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis dimulai pada 

bulan Januari 2017 sampai dengan selesai. 

3.2.Jenis dan Sumber Data 

3.2.1.  Data Primer 

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini dapat diperoleh 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan 

untuk mengumpulkan informasi dari para responden. 

3.2.2.   Data Skunder 

Data skunder merupakan data penilitian yang diperoleh secara tidak 

langsung tetapi didapati melalui data yang telah di publikasikan secara tepat. 

3.3.Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok, kejadian atau segala sesuatu yang menpunyai 

karakteristik tertentu (Sugiono 2013:85). Populasi adalah merupakan wilayah 
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g memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Populasi yang terdapat dalam 

kepengurusan Partai Demokrat sebanyak 113 orang 

Menurut Sugiono (2013:89), sampel adalah bagian dari populasi (sebagian 

atau wakil dari populasi yang diteliti). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut,ataupun bagian kecil dari 

anggota populasi tersebut. Tekhnik pengambilan sampel yang penulis gunakan 

dengan tekhnik Purposive Sampling yaitu tekhnik pengambilan sampel dengan 

sengaja atau ipilih bertujuan untuk mencocokkanm cirri-ciri dan karakter-karakter 

sampel dalam penelitian ini. 

3.4.Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Observasi 

Metode observasi ini adalah metode dengan cara langsung meninjau 

tempat penelitian yang akan kita teliti. Metode ini memiiki manfaat yang luar 

cukup bagus karena kita dapat melihat secara langsung realita yang terjadi di 

objek penilitian yang akan di teliti. 

3.4.2. Dokumentasi 

Metode ini melakukan pengumpulan atau pengambilan data dengan cara 

mengambil data melalui gambar-gambar, file-file ataupun hasil dari tinjauan 

langsung ke objek penelitian. 
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3.4.3. Wawancara  

Metode ini melakukan pembicaraan secara langsung dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek penilitian pada kantor DPC 

Partai Demokrat. 

3.5.Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 

peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling  

dimana tekhnik ini mengambil sampel atau subjek penelitian berdasarkan dari 

kriteria-kriteria tertentu dan peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan 

yang penulis teliti agar mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. 

Sebagai informan yang peling mengetahui bagaimana peranan partai demokrat 

dalam menciptakan kader perempuan dalam pertarungan pemilihan legislative 

tahun 2014 di Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi informan penelitian dalam 

memberikan data dan keterangan yang utuh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1 Muhammad Agus Rahman,SE Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang 

Partai Demokrat Kota Pekanbaru 

2 Aidil Amri Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD 

Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 

3 Tengku Azwendi Fajri,SE Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat 

DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-

2019 

4 Desi Susanti, S.sos Sekretaris Fraksi Partai Demokrat 

DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-

2019 

5 Shinta Dewi,SE Wakil Bendahara  Dewan Pimpinan 

Cabang Partai Demokrat Kota 

Pekanbaru 

6 Rizki Muhammad Saputra Ketua Ranting Kelurahan Labuh Baru 

Timur Partai Demokrat Kota 

Pekanbaru dan Tim Pemenangan 

Partai Demokrat di Kota Pekanbaru 

Sumber: DPC Partai Demokrat Demokrat Kota Pekanbaru Tahun 2014  

3.6.Tekhnik Analisis Data 

Setelah penulis mengumpulkan sejumlah data serta keterangan yang 

diperlukan dalam penelitian ini maka selanjutnya adalah menganalisis data 

tersebut dengan metode Kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif 

merupakan teknik analasis pengumpulan data dengan cara berinteraksi secara 

langsung dengan narasumber di tempat penelitian dan menceritakan ulang dalam 

bentuk penulisan dalam suatu penelitian (Sugiono 2013). Berikut ini adalah 

beberapa tahapan yang dipakan 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 
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dalam pengambilan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan 

observasi akan difokuskan pada peranan partai demokrat dalam 

menciptakan kader perempuan dalam pertarungan pemilihan legislatif 

tahun 2014 di Kota Pekanbaru. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam 

teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan dari faktayang 

ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah 

direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti berusaha menyajikan 

data yang tepat dan akurat terkait peranan partai demokrat dalam 

menciptakan kader perempuan dalam pertarungan pemilihan legislatif 

tahun 2014 di Kota Pekanbaru. Semua data mengacu pada informasi 

yang diperoleh selama penelitian berlangsung dilapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data yang berkenaan dengan peranan partai demokrat dalam 

menciptakan kader perempuan dalam pertarungan pemilihan legislatif 

tahun 2014 di Kota Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan. Data 

yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada 

kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan 

penelitian, guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian ini. 


