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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:20) objek penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 

karyawan di bagian supervisor dan manager PT. Mitra Pratama Mobilindo. Lokasi 

penelitian ini dilaksanakan di PT. Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta yang 

beralamat di Jl.Magelang Km.14 Catur Harjo, Sleman, Yogyakarta. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 117). Populasi merupakan 

keseluruhan unsur yang memiliki ciri dan karateristik yang sama. Penentuan 

spesifikasi populasi dalam suatu penelitian mutlak dilakukan agar penelitian dapat 

dilakukan dengan terarah dan sistematis. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh karyawan PT. Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta yang berjumlah 37 

orang yang terdiri dari 1 orang di bagian branch manager, 4 orang di bagian 

administrasi, 3 orang di bagian sales supervisor, 12 orang di bagian sales, 1 orang 

di bagian service head, 3 orang di bagian service advisor, 9 orang di bagian 
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foreman, 1 orang di bagian admin, 2 orang di bagian part warehouse, dan 1 orang 

di bagian CCO (Chief Compliance Officer).  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 118). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Kriteria 

yang dimaksudkan adalah karyawan yang berada di level manager dan supervisor 

yang terdiri dari 1 orang manager dan 5 orang supervisor PT. Mitra Pratama 

Mobilindo Yogyakarta untuk wawancara serta pembagian kuesioner. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

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

adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau 

perorangan langsung dari obyeknya (Sugiyono, 2013:59). Sumber data primer 

berasal dari kuesioner dan wawancara yang dilakukan pada responden, yaitu 1 

orang manager, dan 5 orang supervisor PT. Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan interview 

(wawancara). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan 

melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon 

(Sugiyono, 2013:139). Dalam penelitian ini penyebaran kuesioner dan awancara 
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terstruktur dilakukan kepada 1 orang manager cabang, dan 5 orang supervisor PT. 

Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta.  

 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 

2013:283). Di dalam penelitian ini persepsi dari subjek penelitian, secara 

menyeluruh dan dengan menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Sugiyono, 2013:283). Langkah-langkahnya adalah 

mentabulasikan hasil jawaban kuesioner. Langkah berikutnya, tabulasi hasil 

jawaban kuesioner dilakukan dengan mengkategorikan jawaban sesuai dengan 

skala pengukuran dengan melakukan scoring. Scoring yaitu mengubah data yang 

bersifat kualitatif kedalam bentuk kuantitatif. Dalam penentuan skor ini digunakan 

skala Likert dengan lima kategori penilaian, yaitu: 

a. Skor 5 diberikan untuk jawaban sangat setuju 

b. Skor 4 diberikan untuk jawaban setuju 

c. Skor 3 diberikan untuk jawaban cukup setuju 

d. Skor 2 diberikan untuk jawaban tidak setuju 

e. Skor 1 diberilkan untuk jawaban sangat tidak setuju 
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Untuk melakukan analisis deskripsi indikator gaya kepemimpinan, maka 

dilakukan pembobotan: 

Nilai Indeks = ((F1x1)+(F2x2)+(F3x3)+(F4x4)+(F5x5))/n 

F1-F5 = Frekuensi jawaban responden terhadap kategori jawaban 

n = jumlah sampel 

  Jumlah kelas = k = 3 

  Nilai Indeks Skor Maksimal = Skor 5  

  Nilai Indeks Skor Minimal = Skor 1  

  interval =  

= (5-1)/2  =  2 

Bobot nilai indeks: 

a. 3,01 – 5 : Tinggi 

b. 1,00 – 3,00 : Rendah 

Identifikasi gaya kepemimpinan dilakukan dengan melihat skor tertinggi 

yang didapatkan dari hasil identifikasi indikator gaya kepemimpinan. Hasil 

wawancara terstruktur yang dilakukan kepada kepada 1 orang manager dan 5 

orang supervisor PT. Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta akan digunakan untuk 

memperkuat hasil kuesioner. 

 

 

 

 

 


