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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam mengenai karakteristik 

pemilih pemula, respon pemilih pemula terhadap proses pemilihan umum dan 

proses pengambilan keputusan pemilih pemula. Penelitian yang akan 

dilakukan adalah dengan mengeksplorasi proses pengambilan keputusan 

pemilih pemula menggunakan teori perilaku konsumen. Metode kualitatif 

sendiri digunakan karena permasalahan yang akan diteliti dengan 

menggunakan teori perilaku konsumen masih tergolong baru. 

 

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

 

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Alasan 

untuk melakukan penelitian di Kota Salatiga khususnya di Universitas Kristen 

Satya Wacana karena terdapat kemajemukan khususnya budaya yang berbeda 

di kalangan mahasiswa sehingga diharapkan dapat melihat proses pemilihan 

yang terjadi di kalangan pemilih pemula dari berbagai latar belakang budaya. 

Waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal para informan yang telah 

menyetujui untuk diwawancarai. 

 

3.3 Sumber Data 

 

Sumber data dalam penulisan ini adalah pemilih pemula yang berusia 

17-21 tahun dan berdomisili di Salatiga. Pemilih pemula ini juga akan dipilih 

apabila ia telah melakukan proses pemilihan umum Presiden yang pertama 



26 

 

kalinya pada tanggal 9 Juli 2014. Adapun penentuan sumber data akan dipilih 

dari kalangan mahasiswa baru di Universitas Kristen Satya Wacana.  

Jumlah informan yang akan diteliti yaitu 8 orang dengan latar belakang 

budaya yang berbeda yaitu dari Jailolo, Nias, Manado, Tangerang, Salatiga, 

Waikabubak, Palangkaraya, dan Jayapura. Pemilihan jumlah informan ini 

berdasarkan keterbatasan peneliti dan berdasarkan cluster sampling 

(sampling kelompok). Cluster sampling ini dilakukan karena setiap informan 

memiliki ciri-ciri tersendiri berdasarkan latar belakang budayanya. 

 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

 

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan criterion-based 

selection, dimana informan tersebut merupakan aktor dalam tema penelitian 

yang diajukan. Adapun usia dari informan berkisar 17-21 tahun dan mereka 

baru pertama kali melakukan proses pemilihan presiden. 

Keragaman sumber data juga akan menjadi perhatian peneliti yaitu dari 

segi latar belakang budaya. Sumber data yang diambil juga dipilih apabila 

pengetahuan mereka terhadap proses pemilihan umum dirasa memadai dan 

sanggup melakukan diskusi mendalam dengan peneliti. Pencarian sumber 

data akan dihentikan apabila datanya sudah jenuh atau tidak ditemukan data 

yang baru lagi. 

Penentuan sumber data akan dilakukan oleh peneliti dengan 

memanfaatkan terlebih dahulu jaringan pertemanan, apabila dirasa kurang 

atau tidak memadai maka peneliti akan meminta sumber data untuk 

merekomendasikan rekannya yang memiliki wawasan atau ketertarikan 

terhadap proses pemilihan umum yang baru saja terjadi.  

 

 

3.5  Data dan Jenis Data 
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3.5.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

aslinya yaitu dari informan yang merupakan obyek penelitan. Adapun dalam 

penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan para 

informan.  

Tabel 3.1 
Data dan Informan 

 
Data Jenis 

Data 
Informan 

Karakteristik Pemilih 
Pemula 
- Budaya 
- Sosial  
- Kepribadian 
- Psikologi 

Primer Mahasiswa 

4P dalam politik (produk, 
promosi, harga dan 
tempat) dan 3P tambahan 
dari strategi pemasaran 
jasa (manusia,proses, 
dan bukti fisik) 

Primer Mahasiswa 

Attention (Daya Tarik) 
- Daya Tarik yang 

dirasakan pemilih 
berdasarkan 7P yang 
dilakukan kandidat 
presiden 

 

Primer Mahasiswa 

Interest (Ketertarikan) 
- Ketertarikan pemilih 

berdasarkan 7P yang 
dilakukan kandidat 
presiden 
 

Primer Mahasiswa 

Desire (Keinginan) 
- Keinginan apa yang 

dimiliki pemilih 
berdasarkan 7P yang 
dilakukan kandidat 
presiden 

 

Primer Mahasiswa 
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Tabel 3.1 
Data dan Informan 

 

Action atau Proses Pemilihan 
- Tindakan apa yang dilakukan 

pemilih  

Primer Mahasiswa 

 

  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik Pengumpulan Data yang akan dilakukan adalah dengan 

melakukan wawancara mendalam (in-depth interview), dimana wawancara 

yang akan dilakukan bersifat semi terstruktur yang dimulai dengan beberapa 

pertanyaan khusus dan selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan 

jawaban atau sudut pandang informan namun masih dibatasi pada persoalan 

penelitian yang diangkat oleh peneliti. Tujuan dari wawancara semi terstruktur 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya. Adapun panduan 

wawancara dapat dilihat pada lampiran. 

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa tingkat pertama 

Universitas Kristen Satya Wacana dan jumlah informan adalah sebanyak 8 

orang dengan masing-masing memiliki asal tempat tinggal serta suku yang 

berbeda. Berikut profil responden penelitian 

Tabel 3.2 
Profil Responden Penelitian 

Nama Panggilan Fakultas Usia Asal 
Cindy Thirsia 
Hadi 

Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 

17 tahun Jailolo 

Yenimas Intan 
Hulu 

Fakultas Teknik 
Informatika 

18 tahun Nias 

Juerghen 
Tampemawa 

Fakultas Teknik 
Informatika 

18 tahun Manado 

Jeffrey Nugroho Fakultas Sains 
Matematika 

18 tahun Salatiga 

Rut Christine Fakultas Biologi 21 tahun Tangerang 
Eliaser Wolin Fakultas Ilmu 18 tahun Waikabubak 
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Wunga Komunikasi 

Winda Felicia Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis 

18 tahun Palangkaraya 

Rivaldo Yarisetou Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis 

17 tahun Jayapura 

 

Responden dipilih dari berbagai asal daerah merupakan upaya untuk 

melakukan isolasi budaya dalam penelitian ini sehingga dapat dilihat apakah 

dengan berbagai budaya yang ada dapat terlihat kesamaan karakteristik 

pemilih pemula yang tersebar di berbagai macam daerah di Indonesia. Data 

diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara mendalam untuk 

mendapatkan data yang diperlukan secara lengkap. Wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti disesuaikan dengan jadwal kosong dari para informan 

serta kesediannya untuk diwawancarai terkait dengan topik yang dibahas oleh 

peneliti. 

 

3.7 Teknik Analisis 

 

 Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdapat 

dalam Sugiyono (2013). Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

tersebut terbagi dalam: 1). Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dalam reduksi data ini peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai. 2). Penyajian data yaitu data diorganisasikan atau disusun dalam pola 

hubungan sehingga dapat mudah dipahami. Penyajian ini dapat dilakukan 

dalam bentuk teks naratif, tabel, grafik, phie chard, pictogram. 3). Penarikan 

kesimpulan/verifikasi yaitu menyimpulkan hasil temuan sehingga yang diteliti 

semakin jelas yang dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis 

atau dapat pula sebuah teori baru. 
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3.7.1 Data reduction (Reduksi data) 

 

Reduksi data dilakukan terhadap jawaban-jawaban yang diungkapkan 

oleh para informan pada saat wawancara yang tidak sesuai dengan tujuan 

penelitian. Peneliti memilih hal-hal yang sesuai dengan pertanyaan wawancara 

dan memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan tema dan pola yang 

telah disusun dalam penulisan penelitian ini dengan membaginya menjadi sub 

bagian yang dapat ditampilkan dalam hasil penelitian. Adapun para informan 

diberikan inisial sesuai nama mereka sendiri yaitu CH, YH, JT, JN, RC, EW, 

WF. 

 

3.7.2 Data display (Penyajian data) 

 

Setelah mereduksi data, peneliti membagi jawaban-jawaban yang mirip 

dan menampilkannya secara terorganisir sehingga data yang ditampilkan 

tersusun dalam pola berhubungan sehingga data akan lebih mudah 

dimengerti. 

 

3.7.3 Conclusion (Kesimpulan) 

 

Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini adalah menjawab 

persoalan penelitian yang dirumuskan sejak awal yaitu untuk melihat 

bagaimana proses pemilihan umum pada kalangan pemilih pemula. Temuan 

penelitian ini dituangkan berupa eksplorasi dan mendeskripsikan temuan 
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penelitian dalam rangka menjelaskan bagaimana proses pemilihan umum 

yang terjadi pada kalangan pemilih pemula. 

 

 

 

 

3.8 Pengujian Keabsahan Data 

 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan beberapa cara meliputi uji credibility (validitas internal), transferability 

(validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektivitas) 

(Sugiyono, 2013). Adapun dalam penulisan ini akan menggunakan uji 

credibility (validitas internal), dimana akan dilakukan antara lain dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi yang dilakukan dengan teman informan, analisis kasus negatif dan 

member check. 

 
 


