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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ilmiah yang baik adalah terdapatnya keselarasan antara metode 

penelitian dan pendekatan yang dipilih dengan suatu kajian yang diteliti. Dalam 

hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif sering 

disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

alamnya, ada juga yang menyebut sebagai penelitian etnografi karena pada 

awalnya pendekatan ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi. 

Adapun pengertian penelitian kualitatif menurut Creswell (1998:15) 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut: 

Qualitativere searchisanin quiry process of understanding basedon 
distinct methodological traditions of inquiry that explorea social or human 
problem. There searcher builds acomplex, holistic picture, analyzes 
words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a 
natural setting. 

Pendapat diatas dapat dijelaskan penelitian kualitatif adalah proses 

penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu 

dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti membuat 

gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan 

pandangan-pandangan para informan secara rinci, dan melakukan penelitian 

dalam situasi yang alamiah. 

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk memahami fenomena-

fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Dimana partisipan adalah 

orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, 

pendapat, pemikiran dan persepsinya. Sehingga pendekatan kualitatif dirasakan 

sesuai dengan judul tesis ini yaitu “Koalisi Partai Politik Kebangkitan Bangsa 
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dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Presiden Tahun 

2014”. 

Tujuan penelitian ini secara garis besar yaitu untuk mengetahui bagaimana 

koalisi antara partai PKB dengan PDIP pada Pilpres tahun 2014, baik itu 

mengenai proses koalisi yang terjalin, faktor yang mempengaruhi terjalinnya 

koalisi, serta kendala-kendala yang muncul dalam berkoalisi dari kedua partai 

tersebut. Dengan cara melibatkan diri dengan responden yang diharapkan 

mendapatkan data secara lengkap dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan 

dan mengobservasi aktivitas mereka melalalui mekanisme tertentu. 

Mengacu pada pendapat di atas, penulis memandang bahwa penelitian 

kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan, 

karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk meneliti fokus permasalahan 

yang akan penulis teliti secara mendalam dalam rangka mewujudkan beberapa 

kepentingan penulis dalam melakukan penelitian. Kompetensi yang dihasilkan 

melalui penelitian kualitatif dapat menciptakan suatu hal yang baru dalam 

berbagai hal terutama wawasan yang luas yang akan didapat oleh peneliti di 

lapangan.  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyana (2002, hlm. 201), studi kasus 

adalah uraian dan penjelasan konprehensif mengenai berbagai aspek seorang 

individu. Lebih lanjut Mulyana menjelaskan bahwa: 

Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data 
mengenai subjek yang diteliti. Mereka sering menggunakan berbagai 

metode wawancara (riwayat hidup), pengamatan, penelaahan dokumen, 
(hasil) survei, dan data apapun untuk menguraikan suatu kasus secara 
terperinci. 

 Penelitian studi kasus lebih banyak menggunakan pendekatan antar 

personal, artinya selama proses penelitian penulis akan lebih banyak mengadakan 
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kontak atau berhubungan dengan orang-orang di lingkungan lokasi penelitian, 

dengan demikian diharapkan peneliti dapat lebih leluasa mencari informasi dan 

mendapatkan data yang lebih terperinci tentang berbagai hal yang diperlukan 

untuk kepentingan penelitian. Selain itu juga berusaha mendapatkan pandangan 

dari orang di luar sistem dari subjek penelitian, atau dari pengamat, untuk 

menjaga subjektifitas hasil penelitian. Penggunaan pendekatan penetian kualitatif 

dengan studi kasus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi 

yang obyektif dan mendalam tentang fokus penelitian. 

Dengan menggunkan desian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh 

infomasi yang mendalam tentang koalisi partai politik. Penelitian yang dilakukan  

secara komprehensif menggunakan fakta-fakta, sehingga untuk bisa mengungkap 

fakta-fakta  tentang koalisi PKB dengan PDI-P. Penulis tidak hanya melakukan 

wawancara dengan bertatap muka dengan subjek penelitian, namun juga 

mempelajari latar belakang dari objek penelitian.  

B. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2010, hlm. 222) mengatakan “instrumen atau alat utama 

penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri”. Atas dasar 

tersebut, dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai instrumen utama dalam 

melakukan penelitian. Melanjutkan ungkapan tersebut, Sugiyono (2010, hlm. 222) 

mengatakan: 

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat 
kesimpulan atas temunnya. 

Mengingat ungkapan tersebut, peneliti sebagai instrumen utama dalam 

penelitian harus melakukan tahap-tahap penelitian dari mulai persiapan sampai 

pada pembuatan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan 
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tahapan-tahapan tersebut sampai pada pelaporan dan validitas atas data yang 

diperoleh. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan sekunder. Sumber data primer yang dipilh  peneliti  adalah kader dan 

pengurus DPP Partai PKB, dan PDI-P. Sedangkan data sekunder yang akan 

dijadikan rujukan adalah berupa buku-buku, atau artikel-artikel yang sesuai dan 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Sumber data merupakan situasi yang wajar atau natural setting yang 

dapat memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini penulis menentukan sumber data  yang terdiri dari 

orang dan benda. Orang sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber 

data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung 

tercapainya tujuan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam 

penelitian ini menentukan jenis data, sumber data, dan subjek penelitian yang 

tergambar dalam tabel  berikut ini. 

Tabel 3.1 

Jenis dan Sumber Data 

No Jenis Data Sumber Data Keterangan 

1.  Primer 
Data berupa  informasi dalam bentuk 
lisan yang langsung diperoleh penulis 
dari sumber aslinya. 
Data tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana proses koalisi yang 

terjadi antara PKB dengan PDI-P 
pada pemilihan Presiden tahun 2014? 

2. Faktor Apa yang Mempengaruhi 

  Pengurus DPP 
Partai 
Kebangkitan 
Bangsa 

 
 
Pengurus DPP 
Partai 
Demokrasi 
Indonesia 
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Terbentuknya Koalisi PKB dengan 
PDI-P pada pemilihan Presiden tahun 
2014?? 

3. Kendala yang dihadapi PKB dengan 
PDI-P pada pemilihan Presiden tahun 
2014?? 

4. Bagaiamana upaya yang 
dilakukan PKB dengan PDI-P 

dalam mengatasi kendala yang 
muncul ketika melakukan koalisi? 

Perjuangan 
 
 
 
Perwakilan 
Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

2.  Skunder 
Data yang digunakan berupa data tertulis 
yang diperoleh  dari berbagai sumber  
yang berkaitan dengan tujuan penelitian 

Benda berupa 
dokumen 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini 

sebagai berikut : 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah teknik yang digunakan dalam penelitian dengan cara 

tanya jawab antara pihak pewawancara dengan pihak yang diwawancara. Oleh 

karena itu, dalam wawancara selalu ada dua pihak yang masing-masing 

mempunyai kedudukan yang berlainan yaitu sebagai yang mengejar informasi dan 

sebagai pemberi informasi.  Wawancara merupakan satu teknik pengumpulan data 

dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara 

yang telah disediakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nasution 

(1996, hlm. 73), bahwa “Tujuan  wawancara adalah untuk mengetahui apa yang 

terkandung dalam pikiran dan hati orang lain”. 

Sesuai dengan data yang dibutuhkan tentang koalisi partai politik PKB 

dengan PDIP maka penulis melakukan wawancara dengan: Pengurus DPP PKB, 

dan PDI Perjuangan. Berdasarkan hal ini, peneliti harus mempersiapkan 



49 
 

Ali Irawan, 2016 

KOALISI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA 

PERJUANGAN (PDI-P) PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, disesuaikan dengan keadaan dan ciri 

yang unik dari responden. Dalam hal ini, peneliti harus penuh perhatian terhadap 

apa yang diungkapkan, berusaha  bertanya secara rinci kepada responden, 

menghindari pertanyaan yang kemungkinan hanya dijawab “ya” atau “tidak”, dan 

berusaha menghubungkan kesekuruhan hasil wawancara melalui persiapan 

pertanyaan penelitian yang direncanakan ini diharapkan dalam merespon 

pertanyaan responden lebih bebas dan terbuka, sehingga pertanyaan/proses  Tanya 

jawab mengalir seperti pada percakapan sehari-hari. 

2. Observasi (Observation) 

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Hadi 

dalam Sugiyono (2008, hlm. 203) mengemukakan bahwa “observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses 

biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses ingatan 

dan pengamatan”.  

Merujuk pada pendapat di atas, melalui observasi, penulis mempunyai 

kesempatan untuk mengumpulkan data lebih mendalam, terinci dan lebih cermat 

sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul secara menyeluruh yang 

didasarkan pada konteks data dalam keseluruhan situasi.  

Pengumpulan data dengan mengamati secara langsung keadaan objek yang 

akan diteliti dengan segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. 

Observasi dilakukan dilokasi penelitian untuk mengetahui situasi dan kondisi 

yang terdapat di masyarakat adat Kampung Naga saat memulai penelitian sampai 

akhir penelitian berlangsung. 

3. Studi Dokumentasi 
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Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan kajian dokumentasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Data dokumentasi dapat berupa catatan, transkrif, buku 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya. Jadi 

melalui studi dokumentasi ini dapat memperkuat data hasil observasi.  

 Guba dan Lincoln dalam Alwasilah  (2002: 155) memaknai dokumen 

sebagai barang yang tertulis atau terfilmkan selain records (bukti catatan) yang 

tidak disiapkan khusus atas permintaan peneliti.  Pencarian dan pengumpulan data 

melalui metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan buku, buku, media elektronik, media cetak dan sebagainya. 

Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-

data mengenai koalisi partai PKB dengan PDIP pada Pilpres tahun 2014. 

4. Studi Pustaka (Library Research)  

Studi Pustaka, yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagaai 

teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai 

bahan pembahasan hasil penelitian. Studi Literatur, yaitu dengan mempelajari 

literature yang  relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna 

mendapatkan sandaran teoritis dari buku  

Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku dan 

lain-lain.Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang sekiranya 

dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian dan 

menunjang pada kenyataan yang berlaku pada penelitian.Literature yang 

digunakan diantaranya buku Platform Kebijakan Pembangunan PKB, dan PDIP. 

E. Tahap-Tahap Penelitian 

Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya melewati beberapa tahapan 

dari mulai tahap persiapan sampai pada analisis data. Perlu adanya persiapan yang 
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matang untuk melaksanakan penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan persiapan 

yang matang ini akan mempengaruhi keseluruhan tahapan penelitian ke depannya. 

Adapun tahapan-tahapan yang dilalui peneliti yaitu sebagai berikut. 

1. Pra Penelitian  

Pada tahapan ini penulis menyusun rancangan penelitian berupa proposal 

penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan atau manfaat penelitian, metode, lokasi, dan subjek penelitian. Selain 

itu, peneliti melakukan diskusi-diskusi singkat mengenai masalah yang akan 

diteliti. Satu hal yang penting juga adalah membuat perizinan baik secara lisan 

kepada organisasi-organisasi yang akan diteliti dan tertulis berupa surat perizinan 

untuk mengadakan penelitian. Adapun prosedur dalam membuat surat peizinan 

mengadakan penelitian meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut. 

a. Mengajukan surat permohonan izin penelitian yang ditandatangani ketua 

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan untuk melakukan penelitian ke 

organisasi yang dituju dengan pengesahan surat penelitian oleh pembantu 

Direktur SPs UPI untuk mendapat rekomendasi dari kepala BAAK UPI 

yang secara kelembagaan mengatur segala jenis urusan administrasi dan 

akademis. 

b. Pembantu rektor I atas nama rektor mengeluarkan surat permohonan izin 

penelitian. 

c. Permohonan izin kepada organisasi yang dijadikan subjek penelitian, dan 

selanjutnya peneliti melakukan penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Setelah tahap persiapan dan perizinan selesai, peneliti mulai melakukan 

penelitian terhadap Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai PKB dan PDIP. Peneliti 

melakukan observasi langsung dan sekaligus melakukan wawancara kepada 
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sampel yang telah ditentukan. Kegiatan observasi dan wawancara ini dilakukan di 

sekertariat DPP PKB dan PDI-P. Dalam tahapan ini, peneliti mengajukan berbagai 

pertanyaan dan pengamatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

 

 

3. Tahap Pengumpulan dan Pencatatan Data  

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengumpulan dan pencatatan data 

yang diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara, studi dokumen, dan studi 

literatur. Instrumen penelitian yang terdiri dari pedoman wawancara ditujukan 

pada pengurus DPP. Hasil dari penelitian ini kemudian disusun dan 

dideskripsikan dalam bentuk catatan lapangan.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

 Untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh dengan menggunakan 

metode kualitatif diperlukan suatu teknik pengolahan data. Adapun teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik kredibilitas atau memeriksa derajat 

kepercayaan, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Memperpanjang Masa Observasi 

 Untuk memeriksa absah tidaknya suatu data penelitian, perpanjangan 

keikutsertaan peneliti di lapangan akan mengurangi kemencengan (bias) suatu 

data karena dengan waktu yang lebih lama di lapangan peneliti akan mengetahui 

keadaan secara lebih mendalam dan dapat menguji ketidakbenaran data baik yang 

disebabkan oleh diri peneliti itu sendiri atau pun oleh sebab subjek penelitian. 

2. Pengamatan Secara Seksama 
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Pengamatan secara seksama dilakukan secara terus menerus untuk 

memperoleh gambaran nyata tentang permasalahan yang akan diteliti.  

3. Triangulasi                                                       

 Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan 

membandingkan data yang diperoleh dari suatu sumber ke sumber lainnya pada 

saat yang berbeda atau membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber ke 

sumber lainnya dengan pendekatan yang berbeda untuk mengecek atau 

membandingkan data yang dikumpulkan. 

 Sugiyono, (2007, hlm. 125) mendefinisikan triangulasi sebagai berikut: 

“Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”. Adapun untuk 

menguji kredibilitas data, maka dalam pengolahan data penulis menggunakan 

metode triangulasi, yaitu: 

a. Triangulasi Sumber  

Patton (Moleong 2008:330) mengungkapkan bahwa: “Triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif”. 

Gambar 3.1 
Triangulasi Sumber 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2015 

 
 

 

DPP PDIP DPP PKB 

KPU 



54 
 

Ali Irawan, 2016 

KOALISI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA 

PERJUANGAN (PDI-P) PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

Triangulasi sumber digunakan oleh peneliti untuk membandingkan dan 

membandingkan suatu informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang 

diperoleh dengan beberapa narasumber yaitu dari DPP PKB, PDIP, ataupun dari 

pihak KPU, melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif 

b. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam melakukan 

triangulasi teknik ini, data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan 

observasi, dokumentasi atau kuesioner. 

Gambar 3.2 
Triangulasi Teknik 

 

 

 

 

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2015 

Sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Pengujian data dengan cara ini dilakukan dengan cara mengecek 

dan membandingkan data yang diberikan informan dengan sumber-sumber lain, 

infoman lain, baik dengan cara yang sama maupun beda dan waktu yang sama 

atau beda. 

4. Mendiskusikan dengan Orang Lain (peer debriering) 

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti selalu melakukan diskusi dengan 

orang lain untuk bertukar pikiran atau pendapat. Hal tersebut dilakukan guna 

mendapatkan kritik atau saran mengenai masalah yang sedang diteliti. Selain itu, 

dengan melakukan diskusi peneliti dapat mengetahui kelemahan atau kekurangan 

data.  

 
 

 

DOKUMENTASI OBSERVASI 

WAWANCARA 
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5. Menggunakan Bahan Referensi 

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keabsahan informasi yang 

dibutuhkan dengan menggunakan dukungan bahan referensi yang cukup. Selain 

itu, peneliti pun menggunakan alat perekam untuk wawancara agar dapat 

mempertahankan keaslian data. Mengupayakan referensi yang cukup adalah 

menyediakan semaksimal mungkin sumber data seperti: buku, jurnal, majalah, 

surat kabar, media elektronik serta realitas lapangan seperti catatan lapangan. 

6. Melakukan Member Check 

Member chek dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan data yang 

dilakukan setiap akhir kegiatan wawancara. Pada akhir wawancara peneliti 

mengulangi garis besar data berdasarkan catatan peneliti dengan maksud agar 

sumber data atau subjek penelitian memperbaikinya apabila ada kekeliruan atau 

menambahnya kembali apabila masih kurang. Melalui member check ini 

diharapkan informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penulisan laporan 

sesuai dengan yang dimaksudkan sumber data. 

G. Teknik Analisis Data 

Sebenarnya proses analisis data sudah dilaksanakan selama melakukan 

penelitian. Hal ini untuk memudahkan dalam melaksanakan analisis data di akhir 

penelitian dan untuk memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan baru. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

 Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data, yang 

bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang lebih terkumpul. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka peneliti berusaha 
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membuat rangkuman. Rangkuman ini merupakan inti dari data yang diperoleh 

yang difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan permasalahan. Seperti 

yang dijelaskan Nasution (2001, hlm. 129) di bawah ini: 

“Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang 
pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya 

jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, 
disusun lebih sistematis ditonjolkan pokok-pokok penting diberi susunan 

yang lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan”.  

b. Display data 

Display data yaitu menyajikan data secara jelas dan singkat. Penyajian 

data secara singkat dan jelas akan mempermudah dalam memahami aspek-aspek 

yang diteliti baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. Dalam hal ini, 

peneliti berusaha untuk membuat matriks sehingga peneliti dapat memahami data 

dengan mudah untuk mempermudah dalam proses penganalisaan. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

 Mengambil kesimpulan merupakan tujuan utama analisis data yang 

dilakukan sejak awal, dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap data yang 

telah dianalisis. Kesimpulan dibuat dalam bentuk pernyataan yang disesuaikan 

berdasarkan permasalahan yang diteliti agar mudah dipahami dengan mengacu 

pada penelitian. Kesimpulan sementara yang telah dirumuskan masih terus 

diverifikasi berulang-ulang dan bertahap sehingga menjadi kesimpulan akhir. 

H. Lokasi dan Subjek Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi dikantor Sekretarian DPP partai politik PKB dan 

PDIP di Jakarta. 

2. Subjek Penelitian 
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Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah fungsionaris pengurus DPP 

partai politik islam PKB dan partai nasionalis PDI Perjuangan yang dianggap 

mewakili sebagai orang yang bertugas menjalankan kinerja dan fungsi partai 

politik, terutama kerja untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu untuk 

mendapat kekuasaan. 

Dalam penelitian ini, teknik penentuan subjek penelitian dimaksudkan 

agar peneliti dapat sebanyak mungkin memperoleh informasi dengan segala 

kompleksitas yang berkaitan dengan proses koalisi yang terjadi antara PKB 

dengan PDI-P. Meskipun demikian pemilihan subjek penelitian tidak 

dimaksudkan untuk mencari persamaan yang mengarah pada pengembangan 

generalisasi, melainkan untuk mencari informasi-informasi secara rinci yang 

sifatnya spesifik yang memberikan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. 

 


