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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif. Menurut Auerbach & Silverstein, 2003 (Sugiyono, 2018) adalah 

penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview 

dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Adapun analisis 

yang digunakan dari tulisan ini yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

dilakukan dengan menggunakan software Nvivo 12 plus.  

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk mendukung penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut, sumber data 

penelitian ini meliputi: Artikel Jurnal, Website yang relevan dan bereputasi 

dalam memberikan informasi berita berdasarkan hasil wawancara kepada 

beberapa informan terkait dengan partisipasi perempuan dalam politik di 

Indonesia.  

3.3 Teknik Analisis Data  

Analisis Nvivo 12 plus pada penelitian ini menggunakan fitur crosstab 

analysis, concept map analysis, dan text research analysis (Brandao, 2015). 

Crosstab analysis digunakan untuk proses pembuatan tabel kontingensi dari 

distribusi frekuensi multivariat variabel, disajikan dalam format matriks. 
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Sedangkan Concept Map untuk memetakan pemikiran dalam suatu konsep dan 

proposisi-proposisi berdasarkan variabel. Sedangkan penggunaan text research 

analysis untuk mencari makna, kata-kata, dan konteks yang berkaitan dengan 

masalah penelitian dalam partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. 

Analisis content website dari beberapa media nasional tentang partisipasi 

perempuan dalam politik di Indonesia.   

Gambar 2.0 Tahapan Penelitian dan Analisis Data 
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 Sumber: (Diolah oleh Penulis, 2019) 
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yang saling berkaitan antara website dan article; tahap ketiga adalah discourse 

analysis yaitu analisis dan pemeknaan content website, dan article yang relevan 

dengan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.  

 


