
 

  
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

   Metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif (deskriptif –

kualitatif) data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana 

dimaksudkan untuk menggambarkan peran aparatur dalam menangani pemilu 

presiden (Pilpres) PDI-Perjuangan tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara. Teknik 

ini digunakan dengan nalar bahwa kita sudah mengetahui secara jelas kriteria 

sampel yaitu para pembuat dan pelaksana kebijakan tentang pemilu presiden 

(pilpres) PDI-Perjuangan tahun 2014. Data akan dikumpulkan dengan cara 

mewawancarai para wakil ketua bidang kehormatan PDI-Perjuangan dan pemilu 

presiden tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara. 

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam suatu penelitian untuk 

memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan banyak didominasi oleh kata-

kata,kalimat maupun uraian serta jarang menggunakan data-data angka, meskipun 

tidak menutup kemungkinan ditampilkannya table atau grafik untuk mendukung 

kelengkapan data. 

           Dari permsalahan yang diangkat, penelitian ini akan menghasilkan 

penelitian yang menggambarkan fenomena danfakta fakta.sebagaimana 

diungkapkan Nawawi (1987), penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 
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keadaan subjek atau objek penelitiaan (seseorang,orang,masyarakat,dll) dan pada 

saat sekarang berisikan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.   

 
3.2.  Lokasi Peneltian               

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Partai demokrasi indonesia 

perjuangan(PDI-P) yang beralamat di jalan Hayam Wuruk No. 11 Medan, dimana 

pemilihan lokasi ini dilakukan secara “purposive sampling” yaitu pemilihan lokasi 

atau obyek penelitian secara sengaja dengan beberapa pertimbangan tertentu. 

Salah satu pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut adalah di kota-kota 

tersebut memiliki jumlah Kursi yang cukup banyak dibandingkan dengan kota-

kota lainnya. 

 
3.3. Informan Penelitian 

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan 

atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas,akurat dan 

terpercaya baik berupa pertanyaan, keterangan, atau data-data yang dapat 

membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan. 

Proses penelitian,informan penelitian ini meliputi beberapa macam 

(Suyanto,2005:171) seperti : 

1. Informan kunci, Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam 

Memenangkan Pemilu Presiden Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara, Bapak 

H.Alamsyah Hamdani,SH . 

2. Informan Utama, Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam 

Memenangkan Pemilu Presiden Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara,Bapak 

Drs.Soetarto,M.Si 
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3. Informan Biasa, Bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam 

Memenangkan Pemilu Presiden Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara,Bapak 

H.Muhammad Afan,SS  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

      Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu 

penelitian. Tanpa adanya kegiatan pengumpulan data,maka data yang diperlukan 

tidak akan bisa diperoleh. Teknik pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan 

untuk memperoleh data yang akurat. Dalam pengumpulan data, penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu : data yang diperoleh melalui 

kegiatan langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, hal ini dilakukan dengan cara : 

1. Wawancara, yaitu : mengadakan tanya jawab secara langsung dengan nara 

sumber, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, berkaitan 

dengan fokus penelitian. 

2. Observasi, yaitu : melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian 

dengan mencatat hal-hal yang terjadi terhadap fenomena-fenomena atau fakta-

fakta yang dijumpai yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu : pengumpulan data yang 

dilakukan secara tidak langsung, yang diperoleh untuk melengkapi data primer. 

Hal ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu : pengumpulan data dengan 

mempelajari dan menyalin dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan fokus 

penelitian, untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

19 
 

3.5. Analisis Data 

Teknik Analisis Data yang dipergunakan adalah teknik analisa data 

kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, 

menyusunnya dalam suatu Satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap 

berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis 

sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. 

(Moleong, 2006:247)selain itu, data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

dianalisis secara kualitatif, artinya untuk analisis data tidak diperlukan model uji 

statistik dengan memakai rumus-rumus tertentu, melainkan lebih ditujukan 

sebagai tipe penelitian deskriptif. Kutipan hasil wawancara dan observasi sejauh 

mungkin akan ditampilkan untuk mendukung analisis yang disampaikan, sehingga 

pada akhirnya dapat dicari kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. 
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