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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.1 Objek Penelitian  

 Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu mengenai suatu hal secara objektif, valid, dan 

realiable tentang suatu penelitian. Objek penelitian juga merupakan sesuatu 

yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian, karena objek penelitian 

merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan solusi dari 

permasalahan penelitian yang terjadi. (Sugiyono, 2012:144). 

 Objek dalam penelitian ini adalah Strategi Pemenangan Kampanye 

Politik Pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dalam Pilkada 

Tangerang Selatan Tahun 2020. Benyamin Davnie dan Pilar Saga Icsan 

merupakan pasangan calon nomor urut 3 yang diusung dari partai Golkar. 

Dalam merancang strategi pemenangan kampanye politik, Benyamin Davnie 

dan Pilar Saga Ichsan didampingi oleh tim sukses dan koalisi pendukung dari 

tiga partai non parlemen yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai 

Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), dan Partai Bulan Bintang (PBB). 

III.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sifatnya 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling 

dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa 

manusia. (Syaodih dalam Pongtiku, 2019:66). Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

dan lain-lain secara terstruktur dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2013) .  

Perihal yang menentukan jenis penelitian kualitatif deskriptif ini adalah 

data yang diambil melalui wawancaradan dokumen-dokumen yang tersedia. 

Di dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai alat pengumpul data yang 

dilakukan secara langsung. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
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deskriptif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kalimat tertulis atau bahkan hasil secara lisan yang 

bersumber dari hasil pengamatannya. 

III.3 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data berupa informasi maupun fakta-fakta yang 

terdapat di lapangan sehingga data-data telah didapatkan bisa di 

pertanggungjawabkan. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka 

peneliti akan sulit untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar 

penelitiannya. (Sugiyono,2012).  

  Dalam melakukan analisa pada penelitian ini, penulis membutuhkan   

beberapapa informasi serta data, berikut pengumpulan informasi dengan 

metode yang akan dilakukan: (Moleong, 2013) 

1.  Studi Kepustakaan (Library Research) 

 Penulis berupaya mendapatkan beragam informasi serta data untuk 

dijadikan landasan teori serta acuan dalam mendapatkan informasi, 

dengan metode membaca, menelaah, mengkaji literatur-literatur 

berbentuk buku, jurnal, skripsi, serta penelitian-penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisa penulis.  

2. Wawancara (Interview) 

 Informan sebagai instrumen penting dalam melakukan wawancara 

terhadap responden penelitian. Pertanyaan-pertanyaan di buat dalam 

bentuk panduan wawancara yang memerlukan jawaban informasi 

guna memperoleh data primer yang diburuhkan secara menyeluruh 

dengan pengalaman-pengalaman informan dari topik tertentu atau 

situasi yang terdapat dilapangan. Penerapan wawancara yang akan 

dilakukan penulis kepada informan dilakukan secara fleksibel, lancar 

dan bersyarat.  

 Dalam penelitian ini adapun langkah-langkah melakukan 

wawancara untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap 

yaitu: (Faisal,1990:63) 

1. Menentukan siapa yang diwawancarai 
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2. Menyiapkan bahan untuk masalah yang akan dibahas  

3. Memulai proses wawancara  

4. Melakukan proses wawancara 

5. Mengkonfirmasi hasil wawancara 

6. Menuliskan hasil wawancara  

7. Menentukan tindak lanjut hasil wawancara  

  Dengan demikian, penulis dapat memperoleh data dan informasi 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Tahap wawancara penelitian ini akan 

dilakukan di wilayah Tangerang Selatan. 

III.4 Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya bersumber dari dokumen dan lain-lain. (Moleong, 

2013:157). Sumber data yang akan diambil oleh penulis berupa dokumen 

dan hasil wawancara dari informan.  

1. Data Primer  

  Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti 

kepada sumbernya tanpa perantara. Peneliti mencari dan menemukan 

data pada informan, baik melalui wawancara maupun melalui 

pengamatan langsung dilapangan. Kata-kata atau tindakan orang yang 

diwawancarai merupakan sumber daya yang utama. (Moleong, 

2013:157).   

  Adapun daftar yang akan menjadi narasumber sebagai 

pengumpulan data primer dari penelitian ini yaitu :  

1. Ketua Tim Sukses Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dari 

Partai Pengusung (Golkar)  

2. Tim Sukses Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dari 

masyarakat di Tangerang Selatan  

3. Masyarakat di Tangerang Selatan yang memilih Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan  

2. Data Sekunder  

  Sumber daya sekunder adalah sumber data tidak langsung yang 

mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. 
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Sumber daya dalam penelitian kualitatif ini selain berupa kata-kata, 

bahasa dan tindakan dari informan juga dapat diperoleh melalui studi 

kepustakaan dengan media buku dan media internet untuk mendukung 

analisis dan pembahasan. (Moleong, 2013:158).  

  Adapun data sekunder yang akan digunakan penulis dalam 

penelitian ini yaitu berasal dari:  

1. Dokumen yang bersumber dari Bawaslu dan KPU Kota 

Tangerang Selatan 

2. Buku, Jurnal, Skripsi dan Tesis yang terkait dengan penelitian 

penulis.  

III.5 Teknik Analisis Data 

  Analisis data dalam penelitian kualitatif bersamaan dengan proses 

pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan, sehingga data 

tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun teknik analisis 

data (Saryono dan Anggraeni, 2013:70-71) adalah:  

1. Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data akan dilakukan selama data yang diperlukan 

belum cukup jika telah cukup dalam pengambilan kesimpulan, maka 

pengumpulan data dapat dihentikan. Lamgkah dalam pengumpulan 

data adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen.  

2. Penyajian Data  

 Penyajadian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mengorganisasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan 

merangkai keterkaitan antar data, menggambarkan proses dan 

fenomena yang ada dari obyek penelitian.  

3. Penarikan Kesimpulan  

 Kesimpulan dapat berupa kegiatan yang menguraikan 

pengembangan ketelitian dalam satuan data. Penarikan kesimpulan 

dalam penelitian ini dihubungkan dengan pihak yang relevan.  
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III.6 Tabel Rencana Waktu 

TABEL II. 

 

 

NO 

 

Tahapan Kegiatan 

Bulan 

Okt Nov Des Jan Feb Maret April Mei Juni 

1 
Penyusunan BAB I, 

II, dan III 
     

    

2 
Revisi BAB I, II, 

dan III 
     

    

3 
Sidang Proposal 

Skripsi 
     

    

4 
Revisi Proposal 

Skripsi  
     

    

5 Pengumpulan Data          

6 
Pengolahan dan 

Analisi Data 
     

    

7 
Penyusunan Bab IV 

dan V 
     

    

8 
Revisi Bab IV dan 

V 
     

    

9 Sidang Skripsi          

10 Revisi Skripsi          
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