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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Kualitatif dengan format deskritif yaitu dengan terjun secara langsung ke lapangan 

untuk mengetahui Figur Habib dalam Pilihan Politik Masyarakat Kalimantan 

Selatan pada Pemilu 2019. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah deskriftif kualitatif, artinya data yang 

dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang 

tujukan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang diteliti.1 

 

 

 
1 Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatitif, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm. 36. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian di wilayah Kalimantan Selatan terdiri dari Kabupaten 

Martapura, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. 

Adapun alasan-alasan penulis dalam memilih lokasi ini yaitu karena Kabupaten 

Banjar merupakan lumbung suara terbanyak dari Habib Abdurrahman Bahasyim 

dibandingkan daerah lain. 

 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan 

memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti, maka data yang digali 

dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Identitas Informan meliputi nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan 

terakhir, pekerjaan dan alamat. 

b. Pandangan masyarakat terhadap figur Habib dalam pencalonan sebagai anggota 

DPD Kalimantan Selatan pada pemilihan umum tahun 2019 serta alasan 

masyarakat memilih Habib pada pemilihan umum tahun 2019. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penlitian ini Responden. Responden adalah orang yang 

diminta memberikan keterangan tentang fakta/pendapat. Dalam penelitian ini 

Informan adalah 15 orang  masyarakat Kalimantan Selatan. 
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D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara, adalah suatu percakapan yang diserahkan pada suatu masalah 

tertentu, ia merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadap secara fisik.2 Adapun wawancara yang penulis lakukan ia 

melakukan tanya-jawab dengan beberapa masyarakat Kalimantan Selatan. 

2. Dokumntasi, adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya monumental dari seseorang.3 Adapun yang dimaksud dengan 

dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis. Dalam penelitian ini 

dokumentasi adalah berupa hasil data dari KPU Kallimantan. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolan Data 

Data tergali dan terkumpul, maka selanjutnya peneliti melakukan 

pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan.4 

melakukan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh dari para informan 

terhadap Pandangan masyarakat terhadap figur Habib dalam pencalonan 

sebagai anggota DPD Kalimantan Selatan pada pemilihan umum tahun 2019 

 
2 Ibid., hlm. 143. 

 
3 Ibid., hlm. 175. 

 
4Rini Dwiastuti, Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 

213. 
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serta alasan masyarakat memilih Habib pada pemilihan umum tahun 2019, 

sehingga diperoleh data yang akurat. 

b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah 

dihimpun dalam uraian yang sistematis.5 Memaparkan data tentang Pandangan 

masyarakat terhadap figur Habib dalam pencalonan sebagai anggota DPD 

Kalimantan Selatan pada pemilihan umum tahun 2019 serta alasan masyarakat 

memilih Habib pada pemilihan umum tahun 2019, yang telah diedit dan 

diklarifikasi dalam bentuk laporan deskriptif. 

c. Matrik yaitu berupa tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil penelitian 

secara ringkas.6 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis 

untuk dibaca dan diinterprestasikan, dengan adanya analisis, data menjadi berarti 

dalam memecahkan masalah penelitian.7 Menganalisa data menggunakan analisis 

kualitatif dan data yang terkumpulkan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara 

deskriptif. 

Semua data terkumpul dan diolah sebagaimana teknik pengolahan data 

diatas, selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan 

 
5Sudarwan Danim, Menjadi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 

210. 

 
6http://www.areabaca.com/2013/08/matrik-penelitian.html. Di akses pada tanggal 30 Mei 

2020, Pukul 01:22 Wita. 
7Jacob Urendenberg, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia, 

1998), hlm. 38. 
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dari hasil data wawancara dengan informan yang dibahas secara mendalam dengan 

mengacu pada landasan teoritis. 

 


