BAB III
METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Tempat penelitian yang dipilih peneliti adalah Lingkungan Kampung Lama
Langgapayung, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatera
Utara. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan
informasi mengenai Pemenuhan Hak Pilih Warga Negara di Masyarakat
Mandailing.
Alasan dalam memilih tempat penelitian ini memiliki beberapa pertimbangan.
Pertimbangan pertama adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh
peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu.
Pelaksanaan studi di lokasi yang dipilih tidak menimbulkan masalah dalam
kaitannya dengan kemampuan tenaga peneliti. Satu hal yang sangat
membantu dalam melakukan penelitian di lokasi pilihan ini adalah masalah
dana. Peneliti tidak dituntut biaya studi lapangan yang lebih besar bila
dibandingkan dengan penelitian di tempat lain. Selain itu, pemilihan lokasi
penelitian ini dapat memberikan efisiensi waktu dan masih dapat
melaksanakan studi maupun tugas-tugas yang lainnya.
Ada alasan lain yang tidak kalah pentingnya dan pertimbangan yang lebih
mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini. pertimbangan tersebut ialah
adanya karakteristik khusus yang melekat pada setting yang dipilih.
Pengamatan sementara menunjukkan bahwa di lingkungan Kampung Lama
Langgapayung ini secara letak geografis dan keseharian masing-masing
masyarakatnya masih jauh dari kata layak untuk bisa membedakan mana
yang boleh disusupi budaya dan mana yang tidak boleh. Seperti halnya
pemilu ini seharusnya tidak boleh di masuki oleh sifat yang berkebudayaan
sehingga melunturkan nilai dari asas pemilu itu sendiri.
2. Waktu Penelitian
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Waktu penelitian yang dilakukan peneliti untuk menyusun tesis ini
berlangsung mulai dari bulan September 2020.
Tabel 3.1 Waktu Penelitian
Jenis Penelitian

Sep

OktJan

FebMar

Tahapan Perencanaan
1. Pengajuan judul
2. Penyusunan
Proposal
3. Seminar Proposal
4. Pengurusan Izin
Penelitian
Tahapan Pelaksanaan
1. Wawancara
2. Observasi
Tahapan Analisa Data
1. Analisis Data
Penelitian
Tahapan Penyusunan
Laporan/Tesis
1. Penyusunan Draf
Laporan
2. Revisi Draf Tesis
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Apr

MeiJuni

Juli

Agust

Sept

OktJan
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B. Bentuk dan Strategi Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam
menyusun penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu masalah dan cara
pemecahan masalah tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti
adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus atau
disebut dengan CSR (Case Study Research). Kirk dan Miller (Moleong, 2000:4)
menyatakan bahwa: “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada
manusia baik dalam kawasannya maupun dan peristilahannya”.
Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, agar hasil penelitian
ini nantinya bisa mengungkap rasa keingintahuan yang dirasakan oleh peneliti.
Pembaca diharapkan mudah dalam memahami penelitian ini, karena penelitian
kualitatif tidak terdiri dari angka-angka, melainkan berisi informasi deskriptif
yang terdiri dari kata-kata dan gambar-gambar, sehingga bisa bermanfaat bagi
orang banyak.
“Ada beberapa alternatif pendekatan yang dapat diambil oleh peneliti dalam
membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Pemilihan pendekatan ini
tergantung dari tujuan penelitian, waktu dan dana yang tersedia, tersedianya
subyek penelitian serta minat dan selera peneliti” (Arikunto, 2013:113).
C. Data dan Sumber Data
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi
menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagi sumber data, melakukan
pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan
membuat kesimpulan atas semua data. Peneliti adalah instrumen kunci dalam
penelitian kualitatif.
Data merupakan salah satu komponen utama dalam proses pelaksanaan
penelitian. Karena pembacaan dan analisis penulis didapatkan dari data yang telah
diperoleh. Lofland menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti
dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi dua
sumber data, yaitu
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1) Data primer merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian. Dalam
hal ini, sumber data primer diperoleh dari informan penelitian dengan
menggunakan metode-metode tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti
sebelumnya, seperti observasi ke lapangan, wawancara, dan yang lainnya.
Berkanaan dengan kegiatan Tanya jawab langsung dengan narasumber yaitu
ditujukan kepada:
a. Ketua Adat Kampung Lama Langgapayung: Bpk. Fatah Yasin Harahap/
Bpk. Andak Wahid Siregar (yang mewakili)
b. Ketua Adat Kampung Darat Langgapayung: Bpk. Syahnan Tambak
c. Panwaslu Kecamatan Sungai Kanan: Bpk. Sapri Rambe, S.Pd.I
d. KPU Kecamatan/ Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Kanan (PPK):
Bpk. Hardianto
e. Tokoh Agama Masyarakat Adat Batak Mandailing: Bpk. H. Awaluddin
Hasibuan
f. Masyarakat Adat Batak Mandailing: Bpk. Adzam Nasution
g. Masyarakat Adat Batak Mandailing: Bpk. Irwan Pohan
h. Masyarakat Adat Batak Mandailing: Bpk. Khairuddin Siregar
i. Masyarakat Adat Batak Mandailing: Bpk Yazid Risky Dalimunthe
Sedangkan para informannya sudah ditentukan dan dipilih oleh peneliti
dengan menggunakan skala prioritas. Adapun data yang ingin dikumpulkan
dari informan penelitian ini adalah terkait dengan pemenuhan hak pilih warga
Negara di masyarakat Batak Mandailing dalam pemilihan kepala daerah pada
tahun 2019.
2) Data Sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi data
primer. Data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan
penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 22E tentang
Pemilu, Pasal 60 UU Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal
162 (2) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Data sekunder yang lain diperoleh dari
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buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, browsing data internet, dan berbagai
dokumentasi pribadi maupun resmi, baik yang didapat dari lapangan maupun
dari tempat atau sumber lain.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan dalam usaha
mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Djaelani (2013:82)
menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang
utama adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian
dokumen yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data tapi juga untuk
mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian. Teknik pengumpulan
data pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi partisipatif.
1. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang
lebih mendalam” (Sugiyono, 2011:317). Maksud dari wawancara ini, Lincoln dan
Guba (Moleong, 2000:186) menyatakan bahwa:
Mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi,
tuntutan, kepedulian dan lain–lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan–
kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan
datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh
dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (trianggulasi); dan
memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan
oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.
Esterberg (Sugiyono, 2011:319) menyatakan beberapa macam wawancara,
diantaranya adalah sebagai berikut:
a) Wawancara terstruktur (Structured Interview)
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang
informasi apa yang akan diperoleh.
b) Wawancara semi terstruktur (Semi structure interview)
Wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih
terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ideidenya.
c) Wawancara tak berstruktur (Unstructured interview)
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Wawancara yag bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk
pengumpulan datanya.
Berdasarkan uraian di atas, wawancara dalam penelitian ini peneliti
menggunakan wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara terstruktur
menggunakan pedoman wawancara yang diberikan kepada responden untuk
mmeperoleh informasi. Wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini ada
umpan balik dari responden yang dirasa perlu ditanyakan peneliti maka peneliti
bisa menanyakan kepada responden walaupun di dalam teks wawancara tidak ada
pertanyaannya.
2. Observasi
H. B Sutopo (2002:64) menyatakan bahwa: “teknik observasi digunakan
untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda,
serta rekaman gambar”. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana
peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama
penelitian (Gulo, 2002). Spradley (1980) menjelaskan bahwa “pelaksanaan
teknik dalam obsevasi dapat dibagi menjadi, tak berperan sama sekali dan
observasi berperan”. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan
pengamatan terhadap obyek yang diteliti secara langsung yang bertujuan
untuk mengumpulkan data.
Observasi yang peneliti lakukan yaitu mengadakan pengamatan langsung
ke lokasi penelitian guna melihat simulasi dengan keadaan sebenarnya.
Adapun yang menjadi tempat observasi yaitu Lingkungan Kampung Lama
Kelurahan

Langgapayung,

Kecamatan

Sungai

Kanan,

Kabupaten

Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
Observasi dilakukan di bulan Mei dan Juni 2020 dengan mengamati
pemenuhan hak pilih Warga Negara di lingkungan masyarakat Batak
Mandailing dan peran ketua adat dalam pemenuhan hak pilih masyarakat
Mandailing dalam proses Pemilu.
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E. Uji Validitas Data
Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk
menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan
tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh
pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). H. B Sutopo (2002:78-82)
menyebutkan bahwa “ada empat trianggulasi yaitu trianggulasi data, trianggulasi
metode, trianggulasi antar peneliti, dan trianggulasi teori”. Patton (Sutopo
2002:79) menyatakan pengertian trianggulasi data adalah sebagai berikut:
Trianggulasi data (data triangulation), artinya data yang sama atau sejenis
akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang
berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu bisa
lebih teruji kebenaranya jika dibandingkan dengan data sejenis yang
diperoleh dari sumber lain yang berbeda.
Sedangkan trianggulasi metode merupakan jenis trianggulasi yang bisa
dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan
menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Hal ini
dimaksudkan untuk menguji kemantapan informasi yang diperoleh. Trianggulasi
metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang sejenis dilakukan
melalui berbagai teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara, observasi
dan studi dokumen.
Trianggulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan orang
berjumlah lebih dari satu untuk mengumpulkan dan analisis data. Teknik tersebut
untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari
subjek penelitian. Tetapi orang itu harus memiliki pengalaman penelitian yang
bebas dari konflik kepentingan agar tidak merugikan peneliti dan melahirkan bias
baru dari trianggulasi.
Trianggulasi teori dengan membandingkan hasil akhir penelitian dengan
perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas
temuan atau kesimpulan yang dihasilkan juga dapat meningkatkan kedalaman
pemahaman jika peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam
atas hasil analisis data yang telah diperoleh.
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi
metode dalam melakukan penelitian.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya
ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana
yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat
diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2011:224). Bogdan & Biklen (Moeong,
2007:248) mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Miles and Huberman (1992:332) mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis
data, yaitu, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Alur
teknik analisis data dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.
Pengumpulan data

Reduksi data

Penyajian data

Kesimpulan-kesimpulan
penarikan/verifikasi

Gambar 3.1 Skema Analisis Interaktif Miles dan Huberman
Bagan 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) Teknik
analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan
data.
1. Reduksi Data (Data Reduction)
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Reduksi

data

berarti

merangkum,

memilih

hal-hal

yang

pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas,
dan

mempermudah

peneliti

untuk

melakukan

pengumpulan

data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian Data/ Display
Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu
adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan/Conclusion Drawing (Verification)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Dilakukan verifikasi karena kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan

bukti-bukti

yang

pengumpulan data berikutnya.

kuat

untuk

mendukung

pada

tahap

