BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana
peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mencari fakta-fakta yang terjadi
di lapangan sesuai dengan hukum yang dianut oleh masyarakat setempat. 64 Pada
penelitian ini membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula, maka dapat
diartikan bahwa pemilih pemula

memiliki hak dan kewajiban untuk

mensukseskan pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar dengan
mengikuti pemilihan Kepala Desa. Untuk mendapatkan data-data yang
dibutuhkan, penulis mengandalkan data lapangan berupa Data Pemilih Tetap
(DPT) Desa Batu Ampar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD), lalu memilih data pemilih pemula dengan acuan yang berusia 17-21
tahun pada Desember 2019. Setelah mendapatkan data pemilih pemula yang
berusia 17-21 tahun, kemudian penulis menentukan pemilih pemula yang mudah
ditemui agar penelitian ini tidak terhambat, sekitar 10%-12% pemilih pemula
mudah untuk ditemui, akan tetapi tidak semua dari mereka berkenan untuk
diwawancarai tentang keikutsertaan mereka dalam pemilihan Kepala Desa tahun
2019 di Desa Batu Ampar.
Ketika daftar pertanyaan sudah lengkap dan data pemilih pemula sudah
siap, maka peneliti siap turun langsung dan terlibat langsung dengan pemilih
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pemula setempat yang disebut dengan subjek untuk diwawancarai. 65 Penulis
mewawancarai dari pemilih pemula yang siap dituju, namun banyak juga yang
tidak meresponnya, sehingga penulis menargetkan 16 sampel pemilih pemula
untuk diwawancarai. Karena data pemilih pemula seluruhnya hanya 180 pemilih,
oleh karena itu 16 pemilih yang diwawancarai sudah mendapatkan hasil dari
penelitian ini. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian kualitatif dimana
peneliti berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil. 66 Jenis
penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana
kejadian dan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan, kemudian akan
memberitahukannya sesuai dengan sebagaimana adanya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang
berlandaskan pada filsafat pastpositivisme dan digunakan sebagai metode
interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi
terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif juga
sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan
pada kondisi latar yang alamiah (natural setting) atau apa adanya, 67 dengan
menggunakan metode deskriptif analisis, penulis akan melakukan pendekatan
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kualitatif dengan mendeskripsikan data-data hasil dari wawancara penulis dengan
pemilih pemula Desa Batu Ampar.
Lokasi penelitian yakni di Desa Batu Ampar, kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Tanah Laut Kode Pos 70882. Pemilihan lokasi ini dikarenakan
mayoritas dari pemuda di sana banyak yang tidak berada di desa karena faktor
pendidikan dan pekerjaan. Selain itu adanya penambahan dari Daftar Pemilih
Tetap pada tahun 2019 hampir mencapai 350 pemilih tetap,68 penambahan DPT
(Daftar Pemilih Tetap) tersebut tidak lain dikarenakan adanya penambahan dari
pemilih pemula.

B. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah pemilih pemula yang berdomisili di Desa
Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut yang terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Batu Ampar dan yang memiliki hak suara pada
pemilihan Kepala Desa tahun 2019. Peneliti mengambil 16 pemilih pemula Desa
Batu Ampar sebagai sampel dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak
180 pemilih yang berusia 17 sampai 21 tahun69, karena peneliti merasa cukup
untuk mengetahui seberapa banyak pemilih pemula mengikuti pemilihan Kepala
Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar. Sedangkan objek penelitian ini adalah
keikutsertaan pemilih pemula dan faktor yang menyebabkan pemilih pemula
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mengikuti dan tidak mengikuti Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu
Ampar.

C. Data dan Sumber Data
Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka data yang digali
meliputi data-data berikut:
1.

Data Primer
Data Primer adalah data yang diambil dari lapangan (enumerator) yang
diperoleh melalui pengamatan dan wawancara. 70 Penulis akan mewawancarai
pemilih pemula sebagai informan secara langsung untuk mencari informasi
tentang bagaimana partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala
Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar.

2.

Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait dan/ atau
pihak lain).71 Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi
yang akan melengkapi data primer. Tambahan yang dimaksud berupa
dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, foto sebagai
pendukung terkait dengan masalah ini.
Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan tersebut maka diperlukan

sumber data, yaitu sebagai berikut:
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1. Informan dalam penelitian ini adalah pemilih pemula di Desa Batu Ampar
yang dimintai tanggapan tentang partisipasi politik mereka dalam pemilihan
Kepala Desa serta faktor pendukung dan penghambat mereka mengikuti dan
tidak mengikuti pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar.
2. Dokumen yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik
berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang
semuanya dapat

memberikan informasi bagi proses penelitian dan

berhubungan dengan penelitian.72

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting,
berbagai sumber dan berbagai cara.73 Teknik yang digunakan untuk memperoleh
data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan interview pada seseorang,
teknik ini digunakan sebagai pengumpulan data apabila ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam
dan jumlah informannya sedikit/ kecil. 74
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2. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan
informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang
berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian yang
kemudian akan ditelaah.75

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data ialah segala macam pengolahan data untuk
kombinasi-kombinasi dari berbagai macam pengolahan data untuk membuat
data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan. Untuk mengolah data
digunakan teknik berikut:
a. Editing data, proses melibatkan peninjauan dan penyesuaian data survey
yang dikumpulkan untuk mengontrol kualitas data yang dikumpulkan. 76
b. Klasifikasi data, yaitu penulis berusaha menggolongkan, mengelompokkan
dan memilah data yang diperoleh berdasarkan subjek yang diteliti sehingga
dengan mudah dapat dianalisa dan disimpulkan untuk menjawab rumusan
masalah.77
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c. Deskripsi data, yaitu upaya menampilkan, menguraikan dan menyusun
kembali data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan
diinterpretasikan secara mudah.78
2. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 79 Untuk menganalisa data yang
telah didapat atau dikumpulkan dari hasil penelitian dan diklasifikasikan secara
sistematis, penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu
proses penyederhanaan data secara lebih spesifik dengan melakukan
penelaahan dan mengkaji secara mendalam dengan kenyataan yang ada di
lapangan.
Adapun analisa data yang penulis lakukan adalah pertama, data yang
terkumpul dari hasil dokumentasi dan wawancara perlu diteliti, apakah data itu
perlu dipahami atau tidak. Kedua, data yang telah ada kemudian disusun dan
dikelompokkan dengan menggunakan kata-kata sedemikian rupa untuk
menggunakan objek penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Ketiga,
repo.iain-tulungagung.ac.id//Hasil_Penelitian di unduh pada hari jum’at, 17 April 2020
pukul 10.35 Wita. (mengutip dari Asep Saefuddin, et. all., Statiska Dasar, (Bandung:
Grasindo, 2009)., hlm. 29.
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penyajian dan analisa data secara apa adanya sebagaimana yang telah diperoleh
dari informan,

kemudian dianalisa dengan menggunakan interpretasi

berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, untuk memudahkan dalam
metode berpikir induktif, yaitu proses pengorganisasian fakta-fakta dan hasilhasil menjadi suatu rangkaian hubungaan atau regeralisasi.

F.

Tahapan Penelitian
Penyelesaian penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya ilmiah
dalam bentuk sebuah skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan, maka ditempuh
tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Pendahuluan
Pada tahapan ini, penulis terlebih dahulu mempelajari permasalahan yang
akan diteliti, kemudian dituangkan dalam bentuk desain operasional penelitian,
seterusnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk memperoleh
persetujuan dan diajukan kepada biro skripsi. Setelah dinyatakan diterima
dengan disertai Surat Penetapan Judul (SPJ) serta penetapan dosen
pembimbing I dan pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk
diadakan perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan proposal tersebut
pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019.
2. Tahap Pengumpulan Data
Pada tahapan ini, penulis mengurus surat riset, kemudian mengumpulkan
data yang ada hubungannya dengan penelitian, lalu melakukan penelitian
lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang
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sesuai dengan lokasi dan metode penelitian yang ditentukan, sehingga
diperoleh data mengenai keikutsertaan atau partisipasi politik pemilih pemula
serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pemilih pemula
mengikuti dan tidak mengikuti pemilihan Kepala Desa. Untuk melakukan riset
ini maka diperlukan waktu selama satu bulan dari tanggal 17 Februari 2020
sampai dengan 17 Maret 2020 sesuai surat perintah riset yang dikeluarkan
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data
Pada tahapan ini, setelah semua data terkumpul maka penulis mengolah
dan menganalisis secara intensif terhadap data yang diperoleh berdasarkan
teknik editing, semuanya dituangkan dalam penyajian data yang berisikan
gambaran lokasi penelitian dan laporan hasil penelitian serta dikonsultasikan
dengan dosen pembimbing dalam rangka perbaikan penelitian.
4. Tahap Penyusunan Laporan
Pada tahapan ini, penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang
sudah

diperoleh

berdasarkan

sistematika

penulisannya.

Untuk

kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif dengan dosen
pembimbing I dan II, dan diadakan perbaikan-perbaikan, sehingga dianggap
sempurna dan menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk
di munaqasahkan.
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