
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah metode Deskriptif dengan 

pengumpulan data secara kualitatif ( Deskriptif Kualitatif ). Deskriptif-kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif-deskriptif berupa 

kata-kata tertulis dan lisan dari arang-orang dan perilaku yang diamati. Fakta-

fakta yang berhubungan dengan strategi partai golkar dalam menghadapi pemilu 

legislatif tahun 2014. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Guna memperoleh data sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini 

sekaligus guna menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai 

pemilu dan partai politik, penulis membutuhkan informan yang ikut terlibat dalam 

pelaksanaan pemilu legislatif di Aceh Tengah. Lokasi penelitian ini dilakukan di 

DPD partai Golkar Kabupaten Aceh Tengah. 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population, yg berarti jumlah 

penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi digunakan untuk menyebutkan 

serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh 

karenanya, populasi penelitan merupakan keseluruhan (universum) dari objek 

penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, 

nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek bisa menjadi sumber 

data penelitian. Populasi bila dilihat dari penentuan sumber data, maka populasi 

dapat dibedakan menjadi dua, yakni; populasi terbatas dan populasi tak terhingga. 

Sampel adalah sejumlah bagian dari populasi yang di anggap dapat 

mewakili dari seluruh populasi. Menurut Sudjana ( 1986 :167 ) : adapun bagian 

yang di ambil dari populasi di sebut sampel. 
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Dalam penelitian ini maka populasi yang menjadi konsentrasi penulis 

adalah populasi terbatas, hal tersebut bertujuan karena individu-individu 

pengambil keputusan tertingggilah atau individu yang dapat mempengaruhi 

kebijakan serta individu yang dapat mengamati fenomena-fenomena yang menjadi 

tujuan penelitian ini, hal tersebut bertujuan agar skripsi ini tidak terlalu melebar 

pengertiannya dari judul. 

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

• Pengumpulan Data Primer 

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang di peroleh melalui 

penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan 

berkaitan dengan masalah yang di teliti.Teknik ini dilakukan melalui Observasi 

dan interview ( Wawancara). 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-

gejala yang di temukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang di 

perlukan sebagai acuan untuk mengkaitkan dengan permasalahan 

penelitian. 

2. Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tanya jawab secara langsung dan memiliki relevansi terhadap masalah 

yang berhubungan dengan penelitian. 

• Pengumpulan Data Skunder 

Data skunder adalah data yang di peroleh baik yang telah di olah dalam 

bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data skunder yang 

diperlukan antara lain, literature yang relevan dengan judul penelitian seperti 

buku-buku artikel, struktur organisasi, jadwal, dokumentasin dan lain-lain yang 

memang memiliki relevan dengan masalah yang di teliti. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang di peroleh 

dilapangan. Tujuan analisis data kualitatif yaitu : 

1. Menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena dan memperoleh 

suatu gambaran yang tuntas terhadap proses penelitian tersebut. 

2. Menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses 

suatu fenomena yang terjadi. Penganalisisan ini didasarkan pada 

kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, 

kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan 

muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan 

penelitian. 

Penelitian Deskriptif–Kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorisasikan 

dan klarifikasi mengenal fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan 

diteliti. Pada penelitian deskriptif ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan 

seccara detail tentang situasi yang diamatinya sejelas mungkin. 
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