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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empires yang mana peneiti 

harus turun langsung ke apangan guna mencari fakta – fakta yang terjadi di 

lapangan sesuai dengan hukum yang di anut oleh masyarakat setempat.
42

 

Pada penelitian ini membahas tentang Strategi Partai Amanat Nasional 

(PAN) Mencakup Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Pemilihan 

Umum dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2019 di Kota Banjarmasin. 

Untuk mendapatkan data-data yang ingin di teliti, maka penulis 

mengandalkan data yang ada dilapangan berupa pengumpulan informasi dan 

keterangan dari pihak yang terkait melalui kegiatan wawancara sebagai 

bahan penelitian yang mengarah pada Starategi Partai Amanat Nasional 

dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2019 di Kota Banjarmasin. 

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian 

skala social kecil. Jenis penelitian ini digunakan untuk menjawab 

pertanyaan tentang apa, bagaimana kejadian dan fenomena yang sebenarnya 

terjadi dilapangan, kemudian akan memberitahukannya sesuai dengan 

sebagaimana adanya. 
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 https://hukamnas.com/pengertian -hukum-empiris diakses pada hari Senin tanggal 15 
Februari 2021 Pukul 20.37 Wita 
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2. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian 

yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan 

konteks pengumpulan data dengan memanfaatkan diri penulis dilapangan 

sebagai instrumen kunci.
43

 Penelitian kualitatif digunakan untuk 

mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna.
44

 

Dalam penelitian pendekatan kualitatif tidak ditemukan angka-angka yang 

dianalisis menggunakan statistic, melaikan data diperoleh dari penelitian 

deskripsif. Deskriptif nantinya digunakan untuk mengungkap sebuah fakta 

empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika disiplin 

keilmuan penulis yakni ilmu poitik. 

B. Gambaran Umum Lokasi Peneitian  

Lokasi penelitian yakni di Kota Banjarmasin yang mana terletak di 

wilayah Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan pada masa 

peemilu legislative 2019 terjadi kenaikan yang drastis oleh Partai Amanat 

Nasional dalam perolehan kursi dewan legislatif. 

Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan selatan, 

berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala yang terletak disebelah Utara dan 

sebelah Barat, dan disebelah Timur dan Barat Kota Banjarmasin Ialah 

Kabupaten Banjar. 
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 Sugiono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2015) hal.8. 
44

 Ibid, Hal.18. 
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Sesuai dengan kondisinya Kota Banjarmasin mempunyai banyak anak 

sungai yang mana dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi 

selain dari jalan darat yang sudah ada.  

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian ini adalah salah satu dari pengurus partai sekaliguss 

anggota Dprd yang terpilih dari kader Partai Amanat Nasional di Kota 

Banjarmasin.  

2. Objek penelitian ini ialah Strategi Partai Amanat Nasiona Mencakup 

Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum dalam 

Memenangkan Pemilu Legislatif 2019 di Kota Banjarmasin terkait dengan 

tahapan – tahapan strategi kampanye yang sudah tercantum dalam peraturan 

KPU No. 23 Tahun 2018. 

D. Data dan Sumber Data 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka data yang dikaji meliputi 

data-data berikut: 

1. Data  

Data merupakan bahan mentah yang akan diolah sehingga 

menghasilkan informasi atau keterangan, seperti data literatur, data 
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mengenai partai amanat nasional serta identitas responden yang terdiri dari 

nama, umur, dan sebagainya.
45

 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat 

objek penelitian dilakukan.
46

 Data primer dalam penelitian ini 

ialah jawaban responden dalam penelitian yang berbentuk 

wawancara kepada pengurus partai. 

b. Data Sekunder 

Data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain 

yang dapat digunakan dan dimanfaatkan peneliti sesuai dengan 

kebutuhan. 

2. Sumber Data 

a. Responden ialah pihak-pihak yang terkait langsung dan dapat 

memberikan keterangan dalam penelitian ini yaitu Pengurus Partai 

Amanat Nasional di Kota Banjarmasin. 

b. Dokumen berupa catatan dan buku-buku atau literature lain yang 

memuat hal-hal yang berkenaan dengan subjek dan objek 

penelitian.  

                                                           
45

 Ahmad Azizi, Minat Santri Al-Falah Putera Kota Banjarbaru Terjun ke Dunia Politik (Uin 
Antasari Banjarmasin,2016), hal. 30. 

46
Ibid, hal 31 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penulis lakukan dengan terlebih dahulu melakukan 

observasi dengan mewawancarai pengurus partai, para kader yang sudah 

berhasil memenangkan pemilu dan pihak komisi pemilihan umum (KPU) untuk 

mendapatkan data pemilih. 

Selain langkah diatas penulis juga melakukan pendokumentasian dengan 

mengumpulkan data-data mengenai profil serta data kader partai. Setelah semua 

terkumpul, maka dilakukan proses editing guna untuk mendapatkan sifat yang 

keanekaragaman sehingga memudahkan pengolahan data. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 

melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap data 

yang terkumpul dari informan, untuk mengetahui kekurangan dan 

kelengkapannya, sehingga dapat dilakukan pengkajian lebih lanjut 

ketika diperlukan, agar dapat dilanjutkan ketahap penyempurnaan. 

b. Kategorisasi, adalah penilaian terhadap data yang sudah di edit 

berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara 

sistematis.
47

 

                                                           
47

 https://andalforsharing.wordpress.com/Teknik_Pengolahan_Data.  Di unduh pada hari 
Selasa, 16 Februari 2021 pukul 08.45 Wita 

https://andalforsharing.wordpress.com/Teknik_Pengolahan_Data
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2. Analisi Data 

Analisis data yang digunakan peneliti ini adalah analisis deskriftif 

kualitatif. Analisis ini digunakan dengan cara menelaah dan mengkaji secara 

mendalam terhadap data yang didapat, sehingga memperoleh kesimpulan 

yang dapat dipertanggung jawabkan dalam kajian ilmiah.
48

 

G. Tahapan Penelitian 

Penyelesaian penyusunan skripsi ini hingga menjadi suatu karya ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan, maka ditempuh tahapan-

tahapan berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengkaji permasalahan yang 

akan penulis teliti, kemudian dituangkan dalam bentuk desain operasional 

penelitian, selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk 

memperoleh persetujuan untuk diajukan kepada biro skripsi. Setelah 

dinyatakan diterima oleh biro skripsi yang disertai dengan surat persetujuan 

judul (SPJ) serta surat penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, 

maka dikonsultasikan lagi untuk dilakukan revisi seperlunya, kemudian 

dilakukannya seminar proposal tersebut pada hari Jum‟at tanggal 8 Mei 

2020.  
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 Repo.iain-tulungagung.ac.id/Hasil_penelitian di unduh pada hari Selasa, 16 Februari 2021 
pukul 08.55 Wita. (mengutip dari Asep Saefuddin, et. All., Statiska Dasar, (Bandung:;Grasindo, 2009) 
hal 29 
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2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis memulai dengan pengurusan surat izin riset, 

selanjutnya mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini, 

lalu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan kegiatan wawancara 

secara langsung kepada informan yang sesuai dengan penelitian ini, 

sehingga diperolehlah Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam 

Memenangkan pemilu Legislatif 2019, untuk melakukan riset ini penulis 

memerlukan waktu selama 1 bulan dari tanggal 25 Januari 2021 sampai 

dengan 25 Februari 2021 sesuai surat riset yang dikeluarkan oleh Fakultas 

Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisi Daata 

Pada tahapan ini 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 terus dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing guna melakukan perbaikan penelitian. 

4. Tahap penyusunan Laporan 

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data 

yang sudah diperoleh sebelumnya sesuai dengan buku pedoman penulisan 

skripsi dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan terus 

dikonsutasikan kepada dosen pembimbing I dan II. Sampai dengan 
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dianggap layak menjadi suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang 

siap dimunaqasahkan. 

  




