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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. Pada penelitian ini membahas tentang 

partisipasi politik penyandang disabilitas, maka dapat diartikan bahwa pemilih 

penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban untuk menyukseskan 

pemilihan umum tahun 2019 di Kota Banjarmasin dengan mengikuti pemilihan 

umum tersebut. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis 

mengandalkan data lapangan berupa Data Pemilih Tetap (DPT) di Kota 

Banjarmasin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin. Setelah 

mendapatka data penyandang disabilitas kemudian peneliti menentukan 

masyarakat penyandang disabilitas yang mudah ditemui dan mudah untuk 

dimintai keterangan menganai permasalahan penulis tentang partisipasi politik 

penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitiatif 

sering disebut juga dengan pendekatan kualitatif. Nasution mengemukakan bahwa 

penelitian ini pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya, 

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka 

tentang dunia sekitarnya. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku 
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manusia dalam suatu organisasi atau institusi.
1
 Penelitian kualitatif juga disajikan 

dengan deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dari 

gambaran yang ada bukan berupa nomor/angka-angka.
2
 

Lokasi penelitian yakni di Kota Banjarmasin meliputi 5 (lima) Kecamatan 

di Kota Banjarmasin. 

 Alasan peneliti memilih lokasi dikarenakan untuk mengetahui partisipasi 

politik penyandang disabilitas diperlukan data dari KPU Kota Banjarmasin selaku 

penyelenggara pemilu. Dan penyandang disabilitas yang dimintai keterangan 

menganai partisipasinya dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin 

B. Data dan Sumber Data 

Seseuai 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. Penulis 

mewawancarai pemilih penyandang disabilitas sebagai informan secara 

langsung untuk mencari informasi tentang bagaimana partisipasi politik 

penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota 

Banjarmasin. 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu 10 orang 

penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT Kota Banjarmasin dan 
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dimintai keterangan mengenai partisipasi mereka dalam pemilu serentak 

tahun 2019 di Kota Banjarmasin 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulandata merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber dan berbagai cara.
3
 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. 

2. Dokumentasi adalah sesuatu 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. 

D. 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 
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membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan. Untuk 

mengolah data digunakan teknik berikut: 

a. Editing data, proses melibatkan peninjauan data penyesuaian data 

survey yang dikumpulkan untuk mengontrol kualitas data yang 

dikumpulkan. 

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. 

c. Deskripsi data, yaitu upaya menampilkan, menguraikan dan menyusun 

kembali data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan 

diinterprestasikan secara mudah. 

2. Analisis Data 

Analisa data adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih 

praktis untuk dibaca dan diinterprestasikan, dengan adanya analisis, data 

menjadi lebih berarti dalam memecahkan masalah penelitian. Mengalisa 

data menggunakan analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan 

disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. 

Semua data terkumpul dan diolah sebagaimana teknik pengolahan data 

di atas, selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang 

dirumuskan. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan 

dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis. 

 


