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BABxIII 

METODExPENELITIAN 

 

A. JenisxdanxPendekatan Penelitian 

1. JenisxPenelitian 

Jenisxpenelitian inixtermasuk dalam penelitianxlapangan (field 

research) yaitu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan keadaan 

sertaxfenomena lebih jelasxmengenai situasixyang terjadixdilapangan.67 

Dalam hal ini peneliti merujuk kepada peran relawan demokrasi basis 

disabilitas untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang 

disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 

2020. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini yaitu menggunakanxpendekatan 

kualitatif,xyaitu metode yang digunakan untuk menggalixmakna, 

pemahaman, maupun mengenai pengertian terkait suatuxfenomena.68 

Denganxmenggunakanxmetode deskriftifxkualitatif, dan peneliti akan 

menemukanxdata-data dari hasilxwawancara denganxinforman yang 

berkaitanxtentang peran relawan demokrasi basis disabilitas untuk 

meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada 

 
67Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

hlm.4. 

 
68A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2017), hlm.328. 
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pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020. 

 

B. LokasixPenelitian 

Alasan kenapa memilih tempat KPU Kota Banjarmasin dikarenakan 

beberapa hal. Pertama, KPU Kota Banjarmasin sebagai penyelenggara 

kegiatan pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, 

kedua partisipasi politik pemilihan penyandang disabilitas di kota Banjarmasin 

meningkat dibandingkan dengan jumlah partisipasi politik pemilih 

penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota 

Banjarmasin sebelumnya sehingga menarik untuk diteliti mengenai bagaimana 

peran relawan demokrasi basis disabilitas dalam upaya meningkatkan 

partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota 

Banjarmasin tahun 2020. Oleh karena itu peneliti memilih KPU Kota 

Banjarmasin sebagai lokasi penelitian skripsi ini.  

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Datax 

Datamadalah faktaxempiris yangxdikumpulkan penelitixuntuk 

kepentinganxmemecahkan masalahxatau menjawabxpertanyaanxdari 

peneliti.69 Data yang dicari dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitasxinforman: nama, jabatan, pendidikan terakhir, danxalamat. 

 
69Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rake sarasin, 1996), 

hlm. 2 
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b. Data yang dikumpulkanxpeneliti untuk kepentinganxmemecahkan 

masalahxatau menjawabxpertanyaanxpeneliti, makaxdata yang dicari 

peneliti adalah: 

1) Peran relawan demokrasi basis disabilitas dalam meningkatkan 

partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan 

walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dengan 

bentuk : 

a. Sosialisasi politik dan pendidikan pemilih  

2) Kendala yang dihadapi relawan demokrasi basis disabilitas dalam 

meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas 

pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 

2020, yaitu dari faktor : 

b. Faktor dari internal relawan demokrasi basis disabilitas itu 

sendiri. 

c. Faktor eksternal 

2. SumberxData 

Dalamxpenelitianxini sumber data adalahxinforman. Informan 

sendirixadalah orangxyang dimintaixketerangan mengenai faktaxatau 

pendapatxsecaraxlangsung tentangxpermasalahan yangxakanxditeliti.70 Serta 

studi dokumentasi. Dalam penelitianxini informanxdari peneliti yang 

berjumlah 34 orang yaitu 1 orang anggota komisioner KPU kotaxBanjarmasin 

divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat dan SDM, 5 orang relawan demokrasi 

 
70Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 127. 
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basis disabilitas, serta 28 penyandang disabilitas. 

 

D. TeknikxPengumpulanxData 

Adapunxteknik pengumpulanxdata dalamxpenelitian inixmengguakanx2 

metode, yaitu: 

1. Wawancara,xyaitu teknikxpengumpulan dataxdangan caraxtanya jawab 

baikxsecara langsungxmaupun tidakxlangsung anggota komisioner KPU 

KotaxBanjarmasin divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat dan SDM, 

relawan demokrasi basis disabilitas, serta penyandang disabilitas yang ada 

di Kota Banjarmasin, yang dianggapxada kaitanyaxdengan permasalahan 

yang akanxkaji.71 Pada proses wawancara ini peneliti mewawancarai 

informan antara lain: 

a. Anggota komisioner KPU kotaxBanjarmasin divisi sosialisasi, 

partisipasi masyarakat dan SDM. (Informan kunci) 

b. Relawan demokrasi basis disabilitas. (Informan utama) 

c. Penyandang disabilitas (Informan pendukung) 

2. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

cara mencatat dan merekam dengan relawan demokrasi dilakukan melalui 

pesan di WhatsApp, dan untuk anggota komisioner KPU Kota Banjarmasin 

dan penyandang disabilitas dilakukan dengan bertatap muka secara 

langsung, dan juga lewat pesan WhatsApp serta mengumpulkan dokumen-

 
71Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.155. 
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dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.72 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.  

 

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 

dilakukanx tahapanxsebagai berikut: 

a. Pemeriksaanxdata 

Tahapan pertamaxdilakukan adalahxmeneliti kembalixdata-data 

yangxtelah diperolehxterutama darixkelengkapannya, kejelasanxmakna, 

kesesuaianxserta relevansinyaxdengan kelompokxdata yang lainxdengan 

tujuanxapakah data-dataxtersebut mencukupixuntuk memecahkan 

permasalahanxyangxditelitixtermasukmmengurangixbaikxkesalahanxdan 

kekuranganxdata dalamxpenelitian inixserta untukxmeningkatkan 

kualitasxdata. 

b. Deskripsi 

Deskripsi adalahxmenguraikan data danxmenyusun kembalixdata 

yang telahxdihimpun dalamxuraian yangxsistematis.73 Dalam penelitian 

 
72Ibid, hlm.155. 

 
73Sudarwan Danim, Menjadi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 

hlm. 210. 
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ini peneliti memaparkanxdataxtentang peran relawan demokrasi basis 

disabilitas dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang 

disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 

2020 yang telah dilakukan pengeditan dan diklasifikasildalamxbentuk 

laporanldeskriptif. 

c. Editing  

Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian 

kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai 

kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih 

lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan 

jawaban informan, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi 

jawaban. 

d. Matrik 

Matrik adalah berupaxtabel yang disusunxberdasarkanxdata-data 

hasilxpenelitianxsecaraxringkas.74 Matrik disini digunakan untuk 

mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan pada penyajian data 

yang telah diuraikan. 

 

2. Analisa data 

Analisisxdataxmerupakan penyederhanaanxdataxdalam bentukxyang 

lebihxpraktisxuntuk dibacaxdanxdiinterpretasikan, denganxadanyaxanalisis, 

 
74Anonim, Matrik Penelitian, http://www.areabaca.com/2013/08/matrik-penelitian.html, 

di akses pada tanggal 13 September 2021, Pukul 19:47 Wita. 
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data menjadixberartixdalam memecahkanxmasalahxpenelitian.75 Dalam hal ini 

peneliti menganalisa dataxmenggunakanxanalisis kualitatifxdanxdatalyang 

terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. 

Data yang sudah diatur dengan sedemikian rupa (disusun secara 

sistematis dan dilakukan editing), sehingga makna data dapat ditemukan, 

dengan kategori rentang nilai 0 – 28 yang dibedakan menjadi empat kategori 

penilaian yaitu "sangat berperan". "berperan", "cukup berperan" dan "tidak 

berperan"  dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kategori Penilaian 

Nilai Peran Relawan Demokrasi 

Basis Disabilitas 

Kategori 

22 – 28 Sangat Berperan 

14 – 21 Berperan 

7 – 13 Cukup Berperan 

0 – 6 Tidak Berperan 

 

 

 
75Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 

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




