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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Paradigma Penelitian 

Dalam penelitian ini mengunakan paradigma konstruktivisme (M Chairul Basrun 

Umanailo, 2006.hal-2) menurut Patton, para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita 

yang tersebut bagi kehidupan. Pandangan konstruktivis setiap individu memiliki pengalaman 

yang unik bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan 

perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut (Patton, 2002:96-97). melihat kebenaran 

sesuai dengan hakekat obyek digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah 

demokrasi ala Papua, Kajian Pilkada Melalui Sitem Noken di Kampung Abutpuk Kabupaten 

Jayawijaya. Dengan tujuan lokus dalam hasil dan pembahasan akan mengambarkan atau 

melukiskan demokrasi ala Papua Kajian System Pilkada Melalui Sistem Noken di Kampung 

Abutpuk Kabupaten Jayawijaya. 

3.2. Metode dan Jenis Penelitian 

 Metode penelitiannya mengunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti berusaha 

mengambarkan secara ilmiah bagaimana pelaksanaan pelaksanaan system pilkada melalui noken 

di kampung Abutpuk Kabupaten Jayawijaya wamena. Sedangkan jenis penelitian adalah 

deskriptif mengambarkan bagaimana pelaksanaan system pilkada melalui noken di kampung 

Abutpuk serta dengan keshidupan social.  

3.3. Unit Amatan dan Unit Analisis 

Unit pengamatan adalah sumber informasi diperoleh atau didapat guna 

menggambarkan atau menjelaskan satuan analisis. Sedangkan unit analisa adalah bagian yang 

tentangnya kesimpulan akan diberikan (Ihalauw, 2003: 174-178). Dengan demikian yang 

menjadi unit amatan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kampung Abutpuk Kabupaten 

Jayawijaya Wamena. Unit analisisnya sistem pilkada melalui noken di kampung Abutpuk 

kabupaten Jayawijaya. 

3.4. Jenis Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah: 

1. Data Primer  

Data Primer menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu data 

wawancara, KPU, masyarakat kampung abutuk, dan pengalaman (saya anak daerah). 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, (Hasan, 2002: 58). Data ini 

digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan 

pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain media sosial/online. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Sumber yang di peroleh dalam penelitian adalah berupa wawancara, 

pengalaman, sumber buku, penelitian terdahulu dokumen-dokumen tertulis (Maleong, 

2000;112). Teknik pengumpulan data wawancara, observasi menurut Faisal (1999:25), 

adalah pengamatan atau pengalaman langsung di daerah masyarakat wamena dalam 

pelaksanaan sistem pilkada melalui noken sebagai data subjek peneliti. Pada proses 

penelitian ini pengalian tringulasi jakni dengan membandingkan hasil data yang di 

maksud adalah tata cara pelaksanaan sistem pilkada melalui noken masyarakat 

Kabupaten Jayawijaya Wamena. 

3.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Kampung Abutpuk Kabupaten Jayawijaya Wamena Papua, 

terhadap Pelaksaan Sistem Pilkada Melalui Noken. Adapun alasan metodologisnya kampung 

Abutpuk kabupaten jayawijaya merupakan kota yang menerapkan sistem pilkada melalui 

noken, adalah sitem pemilihan yang mengunakan noken berfungi sebagai kotak suarah. 

Penelitian ini di lakukan dengan jangka waktu dua bulan (Oktober-2020_November-2021). 

Namun  tidak menutup kemungkinan jika masih ada data yang kurang, maka peneliti akan 

melalukan atau mencari data yang di butuhkan. 

3.7. Teknik Analisa Data 

 (Matthew B. Miles dan Habermas, Analisis Data Kualitatif, 1992) Analisis data kualitatif 

dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan 

berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-

kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, 

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum 

siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis 

kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, 

dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. 

Menurut (Bagong, 2006, hal. 173) mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa 

tema sesuai fokus penelitannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari, reduksi data, 
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penyajian data, serta menarik kesimpulan atau verifikasi. Prosedur analisis data terhadap 

masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (natural setting). 

Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut:    

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian ada penyederhanaan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Matthew 

B. Miles dan Habermas, 1992, hal. 17) Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan 

menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan 

melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan 

data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta 

mencari data tambahan jika diperlukan, sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit 

analisis selanjutnya dalam penelitian ini. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan ke 

mungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Matthew B. Miles dan 

Habermas, Analisis Data Kualitatif, 1992) penyajian data beliau rahkan agar data hasil reduksi 

terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan hubungan antar kategori serta diagram 

alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang 

terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi 

yang di dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. 

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan 

berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. 

  


