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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan fenomena yang lebih 

jelas mengenai situasi yang terjadi serta mendapatkan data yang lebih jelas dan konkrit 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Sumadi S, 

1992, h 18). Obyek penelitian ini berada pada masyarakat desa Wonua Jaya, 

Kecamatan Maroma, Kabupaten Konawe Selatan yang melakuka money politic dalam 

pemilihan kepala desa. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonua Jaya, Kecamatan Moramo, Kaupaten 

Konawe Selatan. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan. 

3.3 Sumber Data 

Penulis menggunakan beberapa sumber data untuk mendapatkan informasi dalam 

penelitian. Adapun sumber data yang digunakan sebagai berikut; 

3.3.1 Data Primer 
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Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok 

(orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). 

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian terhadap money politic adalah 

pelakumoney politic, masyarakat yang terlibat dan yang mengetahui secara pasti 

adanya money politic. 

3.3.2  Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, 

atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. 

Adapun yang menjadi data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan 

literature yang berkaitan dengan money politic berupa gambaran umum masyarakat 

desa Wonua Jaya serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan money politic. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu 

dokumentasi, observasi, dan wawancara.  

3.4.1 Dokumentasi  

Suharsimi (2006: 158), mengatakan bahwa dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti bukubuku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. 
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3.4.2 Observasi  

Nasution (2008: 106), observasi dilakukan untuk memperoleh informasi 

tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat 

kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar 

diperoleh dengan metode lain. Observasi juga dilakukan bila belum banyak 

keterangan dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Observasi diperlukan untuk 

menjajakinya, sehingga berfungsi sebagai ekplorasi. Dari hasil ini dapat diperoleh 

gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk 

tentang cara memecahkannya.  

3.4.3  Wawancara 

Nasution (2008: 113), wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal 

jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Bila guru 

menanyakan petani tentang keadaan rumah, atau kita menanyakan petani tentang 

seluk beluk pertanian, itu wawancara. Namun, wawancara sebagai alat penelitian 

lebih sistematis. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara 

verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, 

namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Wawancara biasanya 

dilakukan antara dua orang tetapi dapat lebih dari dua orang. 

Pada penelitian ini,instrumen pengumpulan data menggunakan lembar 

pedoman observasi, lembar pedoman wawancara, dan dokumentasi. 
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3.5 Keabsahan Data 

Teknik pengujian keabsahan data, di antaranya dilakukan dengan menggunakan 

teknik dibawah ini; 

3.5.1 Perpanjangan Pengamatan 

Sugiyono (2008: 271), menjelaska bah jiwa perpanjangan pengamatan berarti 

peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 

data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini 

berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin raport, semakin akrab 

(tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada 

informasi disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk raport, maka telah terjadi kewajaran 

dalam penelitian ini, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang 

dipelajari. 

 3.5.2 Trianggulasi 

Teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi 

dengan metode. Alasan peneliti menggunakan trianggulasi data dengan metode, karena 

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan lebih dari satu metode. Metode tersebut adalah dokumentasi, observasi, 

dan wawancara.  

3.5.3 Menggunakan Bahan Referensi 

Sugiyono (2008: 275), menjelaskan bahwa bahan referensi yang dimaksud di sini 

adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. 
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Sebagai contoh data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman 

wawancara. 

3.6Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

interaktif.Tahapan dalam model interaktif adalah model interaktif Miles, Huberman& 

Saldana (2014: 21). 

3.4.1Data collection (pengumpulan data), dilakukan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Data yang diperoleh disusun sebagai catatan lapangan yang 

berisi deskripsi apa yang dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan oleh subjek 

penelitian.  

3.4.2  Data reduction (reduksi data), merupakan tahap untuk mereduksi data yang 

diperoleh dalam tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan, 

penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data, sehingga diperoleh data 

yang relevan dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.  

3.4.3  Data display (penyajian data), merupakan tahap untuk menampilkan data secara 

sistematis, sehingga lebih muda dibaca dan dipahami serta mengarah pada 

tema-tema yang telah dikategorisasikan.  

3.4.4 Conclusing drawing/verifying (verifikasi atau penarikan kesimpulan),  

merupakan tahap penarikan kesimpulan.   

 


