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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metodologi merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.

Penelitian merupak an suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan

sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan

terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan

jawaban. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan metode deskriptif dengan analisis Kualitatif. yaitu jenis penelitian

yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat

perbandingan, atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain

(Sugiono, 2007:11). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpotivime, digunakan untuk meneliti pada kondisi

objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti

adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. (Sugiono, 2010:9)

Dari pendapat pakar diatas dapat di tarik kesimpulan yaitu dalam menganalisis

sebuah penelitian, peneliti harus mengumpulkan data serta turun langsung ke

lapangan guna melihat langsung dan mencari tahu jawaban dari analisis peneliti

tersebut.
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun

Kabupaten Siak Provinsi Riau. Dan waktu penelitian akan dimulai pada Bulan

Desember 2013 Sampai dengan Maret 2014, peneliti tertarik untuk  memilih

lokasi ini karena melihat hasil Pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 desa ini

merupakan salah satu desa yang yang menurut Peneliti angka Golongan Putih

(Golput) masih tinggi.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Usman dan Akbar (2009:42) Populasi adalah semua nilai baik

hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada

karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Adapun

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah daftar pemilih tetap

yang tidak mengunakan hak pilihnya atau (Golput) yang berjumlah 415 orang

termasuk ketua Panitia Pemungutan Suara yang peneliti jadikan sebagai Key

informan .

3.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah

tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya. Sampel

merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, finansial, waktu,
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tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat menggunakan sampel itu. Kesimpulan

akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Untuk itu sampel yang diambil harus benar-benar representatif (mewakili) yakni:

N
n=

1+N (e)2

Keterangan:

n : Ukuran Sampel
N : Ukuran Populasi
e : Persentase ketidak telitian  karena kesalahan pengambilan sampel yang

masih  dapat di inginkan 10%.
N

n =
1+N (e)2

415
n =

1+415 (10%)

415
n =

1+415 (0,10)2

415
n =

1+415 (0,01)

415
n =

5.15

n = 80, 58
n = 81Orang
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3.4 Jenis Data dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan

sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui

kegiatan turun secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan

data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan

memperoleh informasi sebanyak banyak nya dengan dengan cara

melakukan wawancara, menyebarkan angket, membuat dokumentasi/ foto-

foto yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi,

keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak

terkait, adapun data yang di peroleh yakni:

- Daftar Pemilih Tetap

- Jumlah yang mengunakan hak suara dan yang tidak mengunakan

suaranya

- Nama – nama pemilih

- Strktur organisasi pantia pemungutan suara

- Monografi desa, jumlah penduduk, letak geografis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian

maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :
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1. Pengamatan Langsung atau Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang

terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi

yang ada faktor-faktor yang mempengaruhi Golput pada pilkada Gubernur

putaran pertama di Desa Lubuk Tilan, Kec. Dayun-Riau.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah berupa kegiatan mempelajari atau mengkaji

sejumlah literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel serta media massa lainnya

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini diharapkan dapat

memberikan data serta informasi yang bersifat teoritis mengenai Golput yang

nantinya akan digunakan sebagai landasan teori dalam menunjang

pelaksanaan penelitian.

3. Penyebaran Kuesioner atau Angket

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara

menyediakan daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan

pada responden, khususnya mengenai analisis tingginya Golongan putih

(Golput)

Kelemahan Pengumpulan Data dengan menggunakan Kuesioner yaitu :

a. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan,

padahal sukar diulangi diberikan kembali padanya.

b. Seringkali sukar dicari validitasnya

c. Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden sengaja memberikan

jawaban yang tidak betul atau tidak jujur
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d. Waktu pengembaliannya tidak sama-sama, bahkan kadang-kadang ada

yang terlalu lama sehingga terlambat

4. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data

dan informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan terhadap

sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar

pertanyaan yang telah disediakan.

3.6 Analisis Data

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempenaruhi tinginya angka Golput

pada Pemlihan Gubernur Riau putaran pertama, penulis menggunakan metode

Analisa Kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran

terperinci mengenai Golput pada Pilkada Gubernur riau putaran pertama ,

berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel

yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan

memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing

masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil

kesimpulan serta saran.

Selanjutnya data yang terkumpul dioleh dengan memakai teknik skala likert

Sugiono (2005:97). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala

likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian

indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item

intstrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item



45

instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai

dengan sangat negatif.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P =

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai analisis tingginya

angka Golput pada masyarakat desa lubuk tilan kec. Dayun kab. Siak. keseluruhan

indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik

pengukuran.

Adapun pilihan jawaban dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sesuai/Baik/Selalu

b. Ckup Sesuai/Sering/Kadang-Kadan/Kurang Baik

c. Kurang Sesuai/Kadan-Kadang/Kurang Baik

d. Tidak Sesuai/Tidak Pernah/Tidak Baik

Dengan menggunakan teknik pengukuran di atas maka hasil penelitian

akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Analisis tingkat

partisipasi pemilih Pada Pada Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2013

Di Desa Lubuk Tilan Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.


