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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field Reseach). Peneliti menggunakan penelitian lapangan yang 

dilakukan dengan secara langsung datang ke lokasi penelitian untuk mendapatkan 

data-data yang diperlukan.56  

Creswell menjelaskan bahwa penelitian lapangan yaitu “Field research is 

research that is carried out by going directly to the field or research location 

according to the research objectives.” Jadi, penelitian lapangan adalah penelitian 

yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara terjun langsung ke 

lapangan atau lokasi penelitian yang dijadikan objek sebuah penelitian sesuai tujuan 

penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dan menghasilkan data yang 

akurat serta seorang peneliti dapat mengetahui secara langsung keadaan lokasi atau 

objek penelitian.57 Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif. 

Bogdan dan Taylor58 menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif 

(qualitative research method) merupakan penelitian yang menghasilkan data 

                                                 
56Lexy. J. Molleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Harus Berkarya, 

2009) , hlm. 35. 

57J. Creswell, Qualitative inquiry & Research Design: Choosing among five approaches 

(Thousand Oaks: Sage, 2007), hlm. 78. 
58Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Qualitative Research for Education An Introduction 

to Theory and Methods (Boston: Ally and Bacon Inc, 1997), hlm. 5. 
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berupa kata-kata tertulis atau lisan dari berbagai sumber data seperti orang, 

perusahaan dan lain sebagainya yang diamati oleh seorang peneliti. Pendekatan 

penelitian kualitatif lebih mearah kepada data yang holistik (utuh) terhadap latar 

dan individu yang dijadikan objek penelitian.59  

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

mengeksplorasi dan mengenali suatu objek penelitian secara langsung seperti 

individu dan kelompok. Penelitian kualitatif menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

dalam mengumpulkan sebuah data secara induktif dan merangkai hasil penelitian 

dari tema umum kekhusus atau sebaliknya serta membuat laporan hasil penelitian 

dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan 

penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau sebuah keadaan berdasarkan 

hasil penelitian yang sudah dianalisis.60 Penelitian ini akan mendeskripsikan 

pelaksanaan dan pengawasan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah yang ditinjau dari perspektif Yuridis.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi 

Kalimantan Selatan. Alasan melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah karena 

wilayah tersebut melaksanakan pemilihan kepala daerah khususnya Bupati dan 

Wakil Bupati pada tahun 2020. Selain itu, di wilayah ini pemungutan suara 

dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan sebagaimana di wilayah 

                                                 
59 Method qualitative research as a research procedure that produce descriptive data in 

the form of written or spoken words of people and observed behavior yang menyatakan bahwa 

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
60J. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2012), hlm. 86. 
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lain di Indonesia. Pilkada tahun 2020 juga menggunakan aplikasi Sirekap dalam 

penghitungan hasil pemungutan suara. Dalam pelaksanaannya ada masalah dengan 

upload data yang lambat sehingga Sirekap tidak benar-benar mencerminkan hasil 

penghitungan suara manual secara real time.  Terdapat pula di wilayah ini dugaan  

jual beli suara yang melibatkan tim sukses dari calon yang akhirnya memenangkan 

Pilkada.  Dengan demikian ada beberapa aspek menarik di wilayah ini yang 

membuatnya pantas untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. 

 

C.  Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah bisa seseorang, kelompok, benda, organisasi dan 

lain sebagainya. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pelaksana Pilkada yaitu 

KPU HST dan pengawas Pilkada yaitu Bawaslu di kabupaten yang sama. 

Sedangkan objek penelitian adalah pokok permasalahan yang dibahas atau perkara 

yang dibicarakan. Adapun yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

proses pelaksanaan dan pengawasan pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah.61 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukan 

fakta. 

2. Sumber Data 

                                                 
61Ruslan Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 

hlm. 36. 
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Sumber data suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh 

untuk menjawab objek penelitian dan mendapatkan informasi yang jelas dalam 

pengambilan data serta dalam pengolahan data. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.62  

a. Data Primer 

Menurut Umi Narimawati, data primer merupakan data yang 

didapatkan dari sumber utama, pertama dan sumber asli. Data ini dicari 

dan didapatkan melalui narasumber atau informan yang dijadikan objek 

penelitian sebagai sarana informasi atau sebuah data. Penulis akan 

mewawancarai informan mengenai proses pelaksanaan dan 

pengawasan Pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.63 

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data tambahan yang 

diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan serta 

dokumentasi atau hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian ini ataupun berupa jurnal, laporan dan lainnya. Jadi, data 

sekunder ialah data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data seperti data dari orang lain atau dokumen-dokumen 

yang bisa membantu penelitian.64 Salah satu data sekunder dalam 

                                                 
62Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm.  172. 

63Umi Narimawati, Metode Penelitian Kualiatif dan Kuantitatf: Teori dan Aplikasi 

(Bandung: Agung Media, 2008), hlm. 89. 

64Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 

hlm. 402. 
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penelitian ini adalah Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data penelitian di lapangan, 

maka teknik yang digunakan yaitu : 

1. Observasi, yaitu cara memperoleh atau mengumpulkan data melalui 

mengamati keadaan yang akan diteliti baik secara langsung turun 

kelapangan atau tidak langsung (Non Partisipan).65 Pada penelitian ini 

Penulis melakukan observasi langsung ketika pelaksanaan Pilkada tahun 

2020 saat melaksanakan kegiatan magang di KPU HST. Penulis selanjutnya 

mengadakan komunikasi dengan komisioner KPU HST di beberapa bulan 

berikutnya untuk melihat kemungkinan melaksanakan riset tentang 

pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di kabupaten tersebut.  

2. Wawancara, yaitu cara memperoleh atau mengumpulkan data melalui 

komunikasi antara dua orang atau lebih secara langsung (face to face)  atau 

tidak langsung melalui media komunikasi dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan sesuai kebutuhan atau pembahasan penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode Wawancara Semi Terstruktur (Semistructured 

Interview), di mana dalam melakukan wawancara peneliti lebih terbuka atau 

bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan yang ingin digali dari 

                                                 
65Sugiyono, Statisktika untuk Penelitian (Bandung: CV Alfabeta, 2006), hlm. 139. 
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pihak yang diwawancarai.66 Peneliti mewawancarai semua komisioner KPU 

dan Bawaslu di HST yang berjumlah total lima orang. Wawancara 

dilakukan di kantor KPU dan Bawaslu sekitar 11 bulan sesudah pelaksanaan 

Pilkada di mana semua komisioner telah memiliki waktu yang cukup untuk 

melayani permintaan wawancara dari peneliti. Pada saat wawancara 

dilaksanakan telah selesai disusun laporan pelaksanaan Pilkada yang 

memuat banyak rincian termasuk tanggal dan jumlah kasus yang terjadi saat 

Pilkada. Hal ini membantu peneliti dalam proses wawancara dan analisis 

hasil wawancara.  

3. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang didapatkan dari data 

yang tertulis berupa dokumen, buku, dan lain sebagainya.67 Metode 

pengumpulan data melalui dokumentasi bertujuan untuk membantu 

penelitian secara tidak langsung seperti bukti melakukan penelitian berupa 

gambar, Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 dan lain sebagainya.  

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali catatan data yang telah diperoleh 

untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat 

segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. 

                                                 
66Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 

hlm. 227. 

67Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 

hlm. 240. 
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b. Kategorisasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai 

dengan jenis dan kronologi permasalahan yang diteliti. 

c. Interpretasi, yaitu menafsirkan data yang perlu ditafsirkan ke dalam bentuk 

uraian. 

2. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yaitu mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan membahasnya mengacu 

pada landasan teoritis secara literatur-literatur yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

G. Tahapan Penelitian 

Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka 

penulis menyusun langkah-langkah penelitian sebagai berikut : 

a. Tahap pendahuluan 

Pada tahap ini penulis melakukan observasi terhadap masalah yang 

akan diteliti dalam rangka pembuatan proposal untuk diajukan kepada dosen 

pembimbing, selanjutnya diajukan guna memenuhi tugas akhir/skripsi, dan 

penulis sudah melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing pada 3 Mei 

2021. 

b. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mempersiapkan segala hal yang berkenaan 

dengan penelitian, seperti mencari responden untuk mendapatkan data yang 

diperlukan terhadap permasalahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

melalui wawancara pada pihak terkait di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
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Penulis melakukan wawancara terhadap pihak Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) pada 01 November 2021. Setelah itu penulis melakukan wawancara 

terhadap pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada 15 

November 2021. 

c. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah data hasil penelitian sesuai dengan 

teknik pengolahan data, untuk mendapatkan kesimpulan kemudian 

dianalisis secara kualitatif. 

d. Tahap Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh data 

berdasarkan sistematika yang telah dirancang. Untuk kesempurnaannya, 

maka penulis mengonsultasikan naskah skripsi kepada dosen pembimbing 

yang menyarankan beberapa perbaikan dan penyempurnaan sehingga 

naskah siap untuk diujikan.   

 

 




