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BABxIII 

METODExPENELITIAN 

 

A. JenisxdanxPendekatan Penelitian 

1. JenisxPenelitian 

Jenisxpenelitian inixtermasuk dalam penelitianxlapangan (fleld 

research) yaitu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan keadaan 

sertaxfenomena lebih jelasxmengenai situasixyang terjadixdilapangan.50 

Dalam hal ini penulis merujuk kepada pelaksanaan kewenangan KPU Kota 

Banjarmasin dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara 

pemilu badan ad hoc pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada peneilitian ini yaitu menggunakanxpendekatan 

kualitatif,xyaitu metode yang digunakan untuk menggalixmakna,pemahaman, 

serta pengertian terkait suatuxfenomena.51 Denganxmenggunakanxmetode 

deskriftifxkualitatif, penulis akan menemukan data-data dari hasilxwawancara 

denganxinforman yang berkaitanxtentang pelaksanaan kewenangan KPU 

Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara 

pemilu badan ad hoc pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarmasin. 

 

 
50Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

hlm. 4. 

 
51A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328. 
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B. Lokasixpenelitian 

Alasan kenapa memilih tempat KPU Kota Banjarmasin karena kewenangan 

inixmerupakan suatuxhal yangxbaru bagixKPU Kabupaten/Kota terkhusus KPU 

Kota Banjarmasin dalam menangani pelanggaran kode etik yang manaxpenelitian 

inixbertujuan untukxmengetahui secaraxmendalamxtentang proses penyelesaian 

secara hukum bagi penyelenggara pemilu salah seorang anggota Panitia 

Pemungutan Suara yang melanggar kode etik oleh KPU KotalBanjarmasin. 

  

C. DataldanlSumberlData 

1. Datax 

Datamadalah faktaxempiris yangxdikumpulkan penelitixuntuk 

kepentinganxmemecahkan masalahxatau menjawabxpertanyaanxdari 

peneliti.52 Data yang dicari dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitasxinforman: nama, jabatan, pendidikan terakhir, lama berkerja, 

danxalamat. 

b. Data yang dikumpulkanxpenulis untuk kepentinganxmemecahkan 

masalahxatau menjawabxpertanyaanxpenulis, makaxdata yang dicari 

penulis adalah: 

1) Pelaksanaan kewenangan KPU Kota Banjarmasin melalui 

prosesxpenyelesaian secaraxhukum pelanggaranxkode etikxanggota 

 
52 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), 

hlm. 2 
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Panitia Pemungutan Suara oleh KPU Kota Banjarmasin pada 

Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020. 

2) Faktor-faktor yang menghambat dalam prosesxpenyelesaian 

secaraxhukum pelanggaranxkode etikxanggotaxPanitia Pemungutan 

Suara oleh KPU Kota Banjarmasin pada Pemilihan Kepala Daerah 

Kalimantan Selatan 2020. 

2. SumberxData 

Dalamxpenelitianxini sumber data adalahxinforman. Informan 

semdirixadalah orangxyang dimintaixketerangan mengenai faktaxatau 

pendapatxsecaraxlangsung tentangxpermasalahan yangxakanxditeliti.53 Dalam 

penelitianxini informanxdari penulis adalah Anggota Komisioner KPU 

KotaxBanjarmasin Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi SDM, serta Anggota 

yang terkait dalam proses penyelesaian kode etik. 

 

D. TeknikxPengumpulanxData 

Adapunxteknik pengumpulanxdata dalamxpenelitian inixmenggunakanx2 

metode, yaitu: 

1. Wawancara,xyaitu teknikxpengumpulan dataxdangan caraxtanya jawab 

baikxsecara langsungxmaupun tidakxlangsung denganxpihak-pihak 

 
53Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualtatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 127. 
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komesioner Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin yang 

dianggapxada kaitanyaxdengan permasalahanxyang akanxkaji.54 

Pada proses wawancara ini penulis mewawancarai informan kunci antara 

lain: 

a. Anggota KPU Kota Banjarmasin Divisi Hukum dan Pengawasan 

b. Anggota KPU Kota Banjarmasin Divisi SDM. 

c. Anggota yang terpilih menjadi Tim Pemeriksa. 

2. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

cara mencatat atau mengambil foto-foto dokumen-dokumen (arsip) yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.55 Dalam penelitian ini 

penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan berkaitan 

dengan permasalahan yang di bahas.  

 

E. Teknik Pengolahan dan AnalisisxData 

Dataxyang diperolehxdari dataxprimer danxdata sekunderxterkumpul, 

makaxtahapan berikutnya yakni pengolahan dataxdengan tahapanxsebagai berikut: 

1. Pengolahan Data 

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan maka akan 

dilakukanxtahapanxsebagai berikut: 

 

 

 
54Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.155. 

 
55Ibid, hlm. 155. 
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a. Pemeriksaanxdata 

Tahapan pertamaxdilakukan adalahxmeneliti kembalixdata-data 

yangxtelah diperolehxterutama darixkelengkapannya, kejelasanxmakna, 

kesesuaianxserta relevansinyaxdengan kelompokxdata yang lainxdengan 

tujuanxapakah data-dataxtersebut mencukupixuntuk memecahkan 

permasalahanxyangxditelitixtermasukmmengurangixbaikxkesalahanxdan 

kekuranganxdataxdalamxpenelitian inixserta untukxmeningkatkan 

kualitasxdata. 

b. Deskripsi 

Deskripsi adalahxmenguraikan data danxmenyusun kembalixdata 

yang telahxdihimpun dalamxuraian yangxsistematis.56 Dalam penelitian 

ini penulis memaparkanxdataxtentang proses penyelesaian secara hukum 

pelanggaranxkode etikxpenyelenggara pemiluxbadan adxhoc olehxKPU 

Kota Banjarmasin yang telah dilakukan pengeditan dan 

diklasifikasixdalamxbentuk laporanxdeskriptif. 

c. Matrik 

Matrik adalah berupaxtabel yang disusunxberdasarkanxdata-data 

hasilxpenelitianxsecaraxringkas.57 Matrik disini digunakan untuk 

mempermudah penulis dalam mengambil kesimpulan pada penyajian data 

yang telah di uraikan. 

 
56Sudarwan Danim, Menjadi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 

hlm. 210. 

 
57Anonim, Matrik Penelitian, http://www.areabaca.com/2013/08/matrik-penelitian.html, 

di akses pada tanggal 17 November 2021, Pukul 19:45 Wita. 
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2. Analisa data 

Analisisxdataxmerupakan penyederhanaanxdataxdalam bentukxyang 

lebihxpraktisxuntuk dibacaxdanxdiinterpretasikan, denganxadanyaxanalisis, 

data menjadixberartixdalam memecahkanxmasalahxpenelitian.58 Dalam hal ini 

penulis menganalisa dataxmenggunakanxanalisis kualitatifxdanxdataxyang 

terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 334. 




