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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di J.O Ciputra Karya Utama yang 

belokasi di Jalan Kompol R. Soekanto, Tembalang, Semarang. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer menurut Surachmad (2001) adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati, diolah, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dalam 

penelitian ini berupa hasil kuesioner tentang gaya kepemimpinan dari narasumber 

yaitu karyawan J.O Ciputra Karya Utama Semarang. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2006) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peniti 

untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Melalui teknik purposive 

sampling diambil sebanyak 5 (lima) orang yang telah bekerja di J.O Ciputra Karya 

Utama selama 2 tahun sebagai narasumber atau informan atau sampel. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah guiding quest yang dibawakan 

kepada narasumber dengan teknik wawancara mendalam (depth interview). 
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3.5 Metode Pengolahan Data  

Metode pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Penyajian Data 

Informasi-informasi yang telah tersusun secara sistematis yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian ini 

penekanan terletak pada bentuk penyajian yang bersifat deskriptif.  

2. Menarik Kesimpulan  

Tahap terakhir dalam mengolah data. Penarikan kesimpulan ini 

tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan,  kecakapan, serta 

kejelian dalam menganalisis data-data yang sudah terkumpul.  

3.6 Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan dalam Moleong (2004:123) yang dimaksud dengan 

analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip 

interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. 

Kesemuanya dikumpulkan untuk meningkatkan pamahaman terhadap suatu 

fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis sebenarnya telah dilakukan 

semenjak proses pengumpulan data dimulai. Dengan demikian, analisis data 

bukanlah suatu tahap yang secara tegas berdiri sendiri dalam alur penelitian. 

Sesuai tipe dan tujuan penelitian, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni yang dinyatakan 

oleh informan secara tertulis maupun lisan. Data kualitatif dan kuantitatif yang 
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terkumpul kemudian diteliti, dipelajari, dan dianalisis sebagai sesuatu yang utuh. 

Pada akhirnya diperoleh penjelasan melalui penalaran logika untuk menarik 

kesimpulan yang logis.  

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai 

responden penelitian, khususnya mengenai variabel-variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan 

menggunakan rata-rata skor jawaban untuk menggambarkan tanggapan responden 

atas item-item pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini digunakan teknik 

skoring yaitu nilai minimal 1 dan nilai maksimal 5, sehingga perhitungan rata-rata 

jawaban responden dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

1. 1,00 s/d 2,99  = Rendah 

2. 3,00 s/d 5,00  = Tinggi 

Berdasarkan kategorisasi skoring di atas, maka dapat dilakukan pemetaan 

tentang gaya kepemimpinan di J.O Ciputra Karya Utama Semarang berdasarkan 

teori gaya kepemimpinan dari Liker, sebagaimana gambar di bawah.  
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