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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan Studi Kasus. Lebih lanjut, dalam penjelasan John W. Creswell, 

(2013:20) bahwa ada beberapa strategi pendekatan yang dapat digunakan untuk 

memudahkan penelitian kualitatif salah satu diantaranya adalah pendekatan studi 

kasus, di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, 

peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Dengan demikian, 

penelitian ini akan melakukan penyelidikan atas praktik dinasti politik yang 

dilakukan oleh Abdul Gani Kasuba dan Ahmad hidayat Mus pada politik Maluku 

Utara. Yakni, bagaimana legitimasi secara modalitas dan relasi dengan partai 

politik dalam praktik famili politik.  

3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Maluku Utara yang terbentuk 

pada 1999, sebelumnya berada di bawah pemerintah Provinsi Maluku, ibukota  

Ambon. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara yang di gunakan untuk memperoleh 

atau mengumpulkan data yang benar dan nyata. Sehingga, dengan begitu data 

yang di peroleh dapat diklasifikasikan dan diolah serta dianalisis sesuai dengan 

kerangka metode penelitian. Menurut John W. Creswell (2013:267-270), bahwa 

dalam penelitian kualitatif ada empat jenis strategi yang dapat digunakan untuk 
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mengumpulkan data yakni observasi, wawancara, dokumen-dokumen, dan materi 

audio dan visual. Olehnya itu, dalam penelitian ini lebih dikonsentrasikan pada 

data dokumen berupa jurnal, berita media bereputasi dan data pendukung lainnya.  

3.3 Teknik Analisis Data  

 Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam 

kegiatan suatu penelitian, terutama bila untuk memperoleh kesimpulan yang tegas 

dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menganalisis data peneliti 

menggunakan tiga tahapan: 

1. Reduksi Data 

Data yang dihasilkan dari: Jurnal, dokumen, dan berita merupakan data 

mentah yang bersifat acak dan kompleks, untuk itu penulis melakukan 

pemilahan data yang relevan yang bermakna untuk disajikan dengan cara 

memilah data yang mampu menjawab permasalahan penelitian, selanjutnya 

data disederhanakan menggunakan Nvivo plus 12, kemudian dianalisis. Nvivo 

digunakan untuk menganalisis data kualitatif demi menghasilkan hasil yang 

lebih profesional (Hilal & Alabri, 2013). 

2. Penyajian Data 

Pada tahapan ini peneliti menyajikan data-data yang telah di reduksi kedalam 

laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa informasi 

mengenai hal-hal yang terikat dengan masalah yang detail. 

3.  Penarikan Kesimpulan 

 Data-data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti diatas 

kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan metode deduktif yang 
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berangkat dari hal-hal yang umum untuk memperoleh kesimpulan secara 

khusus yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian di verifikasi dengan 

cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga 

kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian. 

Secara detail dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 3.3 Teknik Analisis Data 

 

 

 

  

  

 

 

 

 Sumber: diolah oleh Penulis 

 

 

 

 


