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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Paradigma Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Paradigma dipandang sebagai seperangkat keyakinan-keyakinan dasar (basic 

believes) yang berhubungan dengan yang pokok atau prinsip (Denzin dan Lincoln 

1994). Paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan 

menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya.Paradigma yang digunakan 

didalam penelitian ini adalah konstruktivime. Paradigma konstruktivisme 

memandang ilmu social sebagai analisis sistematis terhadap social meaningfull action 

melalui pengamatan langsung terhadap pelaku social yang bersangkutan menciptakan 

dan memelihara dunia sosial mereka. Paradigma ini mempunyai 3 hal yang 

membedakan dengan paradigma lainnya yaitu: 

1.Ontologi yaitu paradigma ini melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realistas 

majemuk dan maknanya berbeda bagi tiap orang. 

2. Epistemologi yaitu seorang peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena 

dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. 

3. Metodologi yaitu paradigma yang menggunakan berbagai macam jenis 

pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah consensus , proses ini 

melibatkan 2 aspek yaitu, Hermenuetik yaitu aktivitas dalam menelaah teks 

percakapan, tulisan, atau gambar dan yang kedua Dialektik yaitu menggunakan 

dialog atau wawancara agar subjek yang diamati dapat dikaji pemikirannya dan dapat 

dibandingkan dengan cara berfikir peneliti. 
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 Penulis menggunakan paradigma konstruktivisme untuk mengetahui strategi 

yang digunakan calon pertahana beserta tim sukses pemenangnya dalam membentuk 

komunikasi kampanye politik yang dianggap dapat memenangkan calon pertahana 

tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif.Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya 

pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam 

kehidupan manusia (Suparlan 1994). Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, 

penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu).Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu secara holistic(utuh). Selain itu, penelitian ini juga 

disusun dengan sifat kontekstualisasi, maksudnya penelitian ini hanya dapat 

dilakukan pada fenomena ini saja . 1 

Alasan digunakan pendekatan ini adalah karena penelitian ini ingin lebih 

mengetahui secara mendalam mengenai strategi komunikasi politik yang digunakan 

calon pertahana berserta tim sukses pemenangnya dalam memenangkan pemilihan 

legislatife 2019 di Kabupaten Pati.  

3.2 Metode dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2012).2Metode Penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif ,yaitu upaya 

untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa 

berdasarkan fakta atau bukti yang ada (Nawawi, 2003:63).Dalam penelitian kualitatif 

 
1Baehaki, Ahmad, Pemenuhan Kebutuhan Chatters Dalam Program Chat Mate, O Channel.     

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123514-SK%2000109%20Bae%20p%20-       %20Pemenuhan%20Kebutuhan-

Metodologi.pdf. 20 Agustus 2019 ( 22.00). 

2 Sugiyono,2015.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D.Bandung:Alfabeta. 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123514-SK%2000109%20Bae%20p%20-%20%20%20%20%20%20%20%20Pemenuhan%20Kebutuhan-Metodologi.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123514-SK%2000109%20Bae%20p%20-%20%20%20%20%20%20%20%20Pemenuhan%20Kebutuhan-Metodologi.pdf
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dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan.Setelah data-data tersebut 

dikumpulkan maka peneliti menganalisa berdasarkan fakta-fakta yang nampak.3 

Penelitian Kualiatif merupakan bentuk penelitian dengan  kata kata tertulis 

dan lisan dari subjek yang diamati. Di dalam penelitian kualitatif peneliti berinteraksi 

langsung dengan orang atau subjek yang sedang diamati. .Di dalam penelitian ini 

peneliti membahas tentang strategi yang digunakan calon pertahana dalam 

memenangkan kembali pilihan legislatif 2019 di Pati.  

3.3 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pati di 3 Daerah pemilhan yaitu : 

1.  Daerah pemilihan I meliputi Kecamatan Pati, Kecamatan Tlogowungu, 

Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, Kecamatan Pati dengan 

alokasi kursi 10 kursi. 

2. Daerah pemilihan III meliputi Kecamatan Juwana, Kecamatan Batangan, 

Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Trangkil dengan alokasi kursi 10.  

3. Daerah pemilihan  IV meliputi Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan, 

Kecamatan Winong, Kecamatan, Kecamatan Pucakwangi dengan alokas 

kursi 8. 4 

 

 

 

 

 
3 Aprilia,Monica, Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Mempertahankan Kota Sehat 

yang Berkelanjutan. https://media.neliti.com/media/publications/200364-perencanaan- komunikasi-pemerintah-

kota-p.pdf 13 Juli 2019 (21.10).  

 
4 Tentang  Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah KABUPATEN/KOTA Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Dalam  Pemilihan Umum Tahun 2019.  

https://mkri.id/public/content/pemilu/KKPU/SK%20276%20THN%202018.pdf   27 Juni 2019 (22.00)   

https://media.neliti.com/media/publications/200364-perencanaan-%20komunikasi-pemerintah-kota-p.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/200364-perencanaan-%20komunikasi-pemerintah-kota-p.pdf
https://mkri.id/public/content/pemilu/KKPU/SK%20276%20THN%202018.pdf
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3.4 Unit Amatan dan Unit Analisa 

      Unit  amatan  adalah  (Ihalauw, 2003:178)  sesuatu  yang  dijadikan 

sumber  untuk  memperoleh  data  dalam  rangka  menggambarkan  atau  menjelaskan 

tentang unit analisa. Sesuatu yang dijadikan sumber itu bisa berupa individu (data 

primer)  

 dan  tempat atau  organisasi  (data  sekunder). Unit amatan dari penelitian ini adalah 

calon pertahana dan pemilihan umum.5 

Unit analisa adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang 

diteliti. Unit analisa hampir sama dengan tujuan penelitian.Unit analisa dari penelitian 

ini adalah strategi komunikasi politik calon pertahana.  6 

3.5 Pengumpulan Data 

       3.5.1 Jenis Data 

 Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 

dua,diantaranya yaitu: 

3.5.1.1 Data Primer  

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data yang diperoleh melalui lapangan atau 

daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan 

petahana terpilih dan observasi langsung. 

 

 

 
5 Yuliana, Kusuma. Bab III  Metode Penelitian. http://docplayer.info/82392945-Bab-iii-

metode-penelitian.html. 23 Agustus 2019 (23.00) 

6 Yuliana, Kusuma. Bab III  Metode Penelitian. http://docplayer.info/82392945-Bab-iii-

metode-penelitian.html. 23 Agustus 2019 (23.00) 

http://docplayer.info/82392945-Bab-iii-metode-penelitian.html
http://docplayer.info/82392945-Bab-iii-metode-penelitian.html
http://docplayer.info/82392945-Bab-iii-metode-penelitian.html
http://docplayer.info/82392945-Bab-iii-metode-penelitian.html
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3.5.1.2.  Data Sekunder  

 Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data,misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.Sumber data sekunder dari penelitian ini didapat dari 

rekapitulasi suara pemilihan legislatif di Kabupaten Pati 2019 per 

daerah pemilihan yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pati  dan website Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia dan  beberapa penelitian terdahulu yang sejenis,baik skripsi 

atau jurnal, dan juga artikel.7 

   3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Langkah-Langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai   

berikut: 

3.6.1 Pengamatan (Observasi) 

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan dan perasaan (Djunaidi Ghony, 2016: 165).Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar, 

dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan 

terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan 

penelitian.Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir 

tentang aktivitas peneliti.Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus 

terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau 

suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasikan. 8 

 
7 Sugiyono,2015.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D.Bandung:Alfabeta. 

8 Sugiyono,2015.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D.Bandung:Alfabeta. 
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Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti 

tidak akan diijinkan untuk melakukan obervasi.Peneliti melakukan 

pengamatan untuk memperoleh sumber data sekunder dari webste KPU 

Kabupaten Pati dan sumber data primer dari calon pertahana terpilih dan 

tim sukses pemenenangnya.  

3.6.2 Wawancara (Interview)  

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab,sehingga dapat dihubungkan dengan 

makna dalam suatu topic tertentu (Esterberg 2002).Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik wawancara tertstruktur (structured interview). 

Wawancara tertstruktur digunakan karena informasi yang akan diperlukan 

sudah pasti.Peneliti ingin mengetahui strategi komunikasi politik calon 

pertahana dalam memenangkan kembali kedudukannya di  parlemen. 9 

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sumber informasi yang didapat peneliti dalam 

bentuk dokumen dan   record.10 Peneliti mendapat sumber informasi berupa 

dokumen hasil rekapitulasi suara pilihan umum legislatif di Kabupaten Pati dan 

rekaman hasil wawancara dengan petahana terpilih . 

3.7 Teknik Analisa Data 

  Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktf dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,sehingga datanya sudah 

 
9 Sugiyono,2015.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D.Bandung:Alfabeta. 

10 Aprilia,Monica, Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Mempertahankan Kota Sehat 

yang Berkelanjutan. https://media.neliti.com/media/publications/200364-perencanaan-  komunikasi-

pemerintah-kota-p.pdf 13 Juli 2019 (21.10).  

https://media.neliti.com/media/publications/200364-perencanaan-%20%20komunikasi-pemerintah-kota-p.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/200364-perencanaan-%20%20komunikasi-pemerintah-kota-p.pdf
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jenuh.Langkah-langkah  dalam analisis data yaitu reduksi data,peyajian 

data,penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman 1984). 11 

 

3.7.1.Reduksi Data 

  Mereduksi data berarti merangkum,memilih hal-hal yang 

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

polanya.Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas,dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. Dalam penelitian ini langkah pertama adalah pengumpulan 

data yaitu dengan proses mencari informasi tentang hal hal yang 

berhubungan dengan penelitian melalui sumber sumber tertulis dan buku 

buku.Peneiti dalam mereduksi data memfokuskan tentang strategi politik 

yang digunakan calon pertahana dalam memenangkan kembali pilihan 

legislatife 2019 ini.  

3.7.2 Tahap Penyajian Data 

  Dalam penelitian kualitatif peyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat,bagan,hubungan antar kategori,flowchart dan sejenisnya. Bahwa 

yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif (Miles dan Huberman 1984). Reduksi 

data dan sajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data.Kemudian peneliti menyusun analisis secara 

deskriptif kualitatif yang logis dan diarahkan ke permasalahan penelitian 

tentang strategi politik yang digunakan calon pertahana dalam memenangkan 

kembali pilihan legislatife 2019 ini. 

 

 

 
11 Sugiyono,2015.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D.Bandung:Alfabeta. 
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3.7.3 Penarikan Kesimpulan  

  Pada tahap terakhir ini penulis melakukan penarikan kesimpulan atas 

dasar pembahasan dan analisa terhadap data yang sudah diperoleh dari 

lapangan.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada.Kesimpulan ini dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang 

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.12 Penarikan kesimpulan 

adalah berupa deskripsi strategi komunikasi politik yang dingunakan calon 

pertahana dalam memenangakan kembali kedudukannya di parlemen DPRD 

Kabupaten Pati.  

3.8 Teknik Keabsahan Data 

  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu 

untuk memeriksa keabsahan data dengan pengecekan data dari berbagai 

sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,triangulasi teknik 

pengumpulan data,triangulasi waktu (Wiliam Wiersma,1986) 13.  

3.8.1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang terlah diperoleh dari beberapa sumber.Misalnya 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,membandingkan apa 

yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi membandingkan 

hasil wawancara dengan dokumen yang ada14. Dengan ini peneliti 

memerika data dengan hasil pengamatan dengan wawanacara kepada 

pertahana terpilih dan tim sukses pemenangnya tentang strategi komunikasi 

 
12 Sugiyono,2015.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D.Bandung:Alfabeta. 

13 Sugiyono,2015.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D.Bandung:Alfabeta. 
14 Sugiyono,2015.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D.Bandung:Alfabeta. 
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yang digunakan yang dikatakan pribadi membandingkan hasil wawancara 

dengan dokumen yang ada. 15 

3.8.2. Triangulasi Teknik  

  Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.Misalnya data diperoleh dengan observasi, lalu dicek dengan 

wawancara dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibiltas 

data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau 

yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin 

semuanya benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangannya berbeda-beda.  

Peneliti mengecek data melalui observasi ke sumber data sekunder di 

website resmi Komisi Pemilihan Umum Republk Indonesia dan sumber 

data primer dari calon pertahana terpilih dan tim sukses pemenangnya dan 

mengecek lagi dengan wawancara dengan calon pertahana terpilih dan tim 

sukses pemenangganya guna megetahui strategi komunikasi politik calon 

pertahana dalam memenangkan kembali kedudukannya di parlemen, dan 

peneliti juga mengeceknya dengan dokumentasi melalui dokumen hasil 

rekapitulasi suara pilihan umum legislatif di Kabupaten Pati dan rekaman 

hasil wawancara dengan petahana terpilih.16 

 

3.8.3. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, untuk 

itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data 

 
15 Sugiyono,2015.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D.Bandung:Alfabeta. 
16 Sugiyono,2015.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D.Bandung:Alfabeta. 
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yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai 

ditemukan kepastian datanya. Dengan ini peneliti melalukan pengecekan 

data dengan wawancara observasi ke calon pertahana terpilih dan tim 

sukses pemenangganya guna megetahui strategi komunikasi politik calon 

pertahana dalam memenangkan kembali kedudukannya di parlemen di 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. 17 

 
17. Rajawali Garuda Pancasila ,Triangulasi dalam Penelitian 

Kualitatifhttp://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/09/triangulasi-dalam-penelitian-

kualitatif.html Diakses tanggal 17 Maret 2020  Pukul  07.30  

http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html
http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html

