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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Sugiyono (2010:9) menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya adalah 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dimana cara ilmiah 

tersebut mengandung arti bahwa kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada 

beberapa ciri keilmuan yaitu rasional dan empiris serta sistematis. Hadi (2007: 19) 

menerangkan bahwa metode yang baik merupakan salah satu syarat terpenting dalam 

suatu penelitian, karena benar salahnya suatu kesimpulan yang diambil sangat 

ditentukan oleh baik tidaknya metode yang dipakai. Kesalahan dalam menentukan 

metode akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan data serta kesalahan dalam 

pengambilan keputusan. Sebaliknya semakin tepat metode yang akan digunakan 

diharapkan semakin baik. 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. (Moleong, 2008:6) 

menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan 

melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya 

berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan 

masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat 

sebagai pengungkap fakta. Hasil penelitian ditekankan untuk memberikan gambaran 

secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.  

Moleong (2008) menyatakan bahwa bahwa metode kualitatif sebagai suatu 

prosedur dalam sebuah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dimana 
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data yang didapatkan berupa kata tertulis atau lisan dari beberapa orang dan perilaku 

yang diamati. Pendekatan ini lebih diarahkan kepada latar dan individu secara holistik. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan latar belakang 

alamiah serta menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan metode yang 

ada (wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen). 

Tujuan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk menunjukkan bentuk 

atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang ada, yaitu 

untuk mengetahui analisis kepemimpinan strategik dalam peningkatan kinerja 

keuangan pada CV SB di Semarang, Jawa Tengah sebagai perusahaan yang bergerak 

di bidang hiburan yaitu bisnis karaoke eksekutif dalam menghadapi tantangan yang 

akan timbul dalam perkembangan jaman yang terus berubah di tengah ketatnya 

persaingan bisnis saat ini.  

3.2 LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Jl. Sisingamangaraja No.16, Kaliwiru, 

Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

3.3 JENIS DATA 

Afifuddin dan Saebeni (2009: 117) menyatakan bahwa data primer adalah data 

yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga 

bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat dibentuk oleh opini informan 

secara individual atau kelompok dan hasil observasi terhadap karakteristik kelompok 

dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil 

pengujian tertentu. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan jenis data 
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primer yaitu wawancara langsung dengan pemimpin outlet dengan melampirkan daftar 

pertanyaan berkaitan dengan indikator kepemimpinan strategik yang akan diteliti 

karena ia yang mempunyai tanggung jawab penuh atas berjalannya operasional 

perusahaan dan wawancara ke beberapa karyawan untuk melihat dari sudut pandang 

karyawan tentang sosok pemimpin outlet dan kebijakan yang telah diterapkan di 

perusahaan. 

Data sekunder adalah data penelitian yang didapat secara tidak langsung melalui 

media perantara (hasil dari pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang 

bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat digunakan dalam suatu penelitian 

tertentu. Data sekunder biasanya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh 

lembaga tertentu yang dipublikasikan. Data sekunder yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah laporan keuangan yaitu data internal perusahaan seperti struktur 

organisasi perusahaan, job desk divisi yang ada di perusahaan, data jumlah konsumen 

yang datang periode Oktober 2017- April 2018, data keterlambatan karyawan periode 

Oktober 2017- April 2018 dan laporan laba rugi periode Oktober 2017 sampai April 

2018. 

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA 

Menurut Sutopo (2006: 9), metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 

secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat 

interaktif dan non-interaktif. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (natural setting), sumber data primer, dan teknik 
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pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara mendalam (in depth 

interview), dan dokumentasi (Sugiyono, 2010). 

1. Observasi 

Marshall (dalam Sugiyono, 2010) menegaskan bahwa observasi merupakan 

metode pengumpulan data dimana peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari 

perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi 

nonpartisipan, yakni observasi dimana peneliti tidak ikut memposisikan dirinya 

sebagai anggota kelompok yang diteliti. Peneliti mengikuti beberapa kali kegiatan 

daily briefing dan mengamati kegiatan yang ada di dalam perusahaan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaaan itu (Moleong, 2008: 186). Wawancara yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara semi terstruktur, karena 

dengan jenis wawancara ini proses wawancara dapat bersifat fleksibel dan dapat 

menyesuaikan dengan kondisi lapangan tetapi tetap ada pedoman awal wawancara 

sebagai acuan agar proses wawancara dapat tetap berjalan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan indikator 

kepemimpinan yang akan diteliti. Narasumber yang diwawancarai peneliti adalah 

manajer perusahaan dan beberapa karyawan sebagai perwakilan dari seluruh karyawan 

perusahaan. 
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3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi menurut Arikunto (2010: 134) adalah mencari data mengenai 

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Dalam hal ini metode diperlukan guna 

melengkapi hal-hal yang dirasa belum cukup dalam data-data yang telah diperoleh 

melalui pengumpulan lewat dokumen/catatan yang ada dan dianggap relevan dengan 

masalah yang diteliti. Selama proses wawancara peneliti mendokumentasikan 

prosesnya dengan merekam pembicaraan, mencatat beberapa informasi diluar 

wawancara dan dari pengamatan selama observasi. Peneliti juga mendapatkan dan 

mempelajari dokumen-dokumen tertulis seperti laporan keuangan yaitu data internal 

perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, job desk divisi yang ada di 

perusahaan, data jumlah konsumen yang datang periode Oktober 2017 - April 2018, 

data keterlambatan karyawan periode Oktober 2017 - April 2018 dan laporan laba rugi 

periode Oktober 2017 - April 2018.   

3.5 VALIDASI DATA 

Penelitian ini menggunakan triangulasi data. Pengertian Triangulasi data menurut 

Moleong (2005) adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau pembanding 

terhadap data tersebut. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dilakukan secara pribadi.  
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2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.  

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintah.  

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.  

Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data. Data-data dikumpulkan dari 

beberapa orang yang melakukan aktivitas sama dan data-data dikumpulkan pada 

waktu yang berbeda. Hasil survei, wawancara dan observasi semuanya dibandingkan 

akan dapat terlihat apakah hasil temuannya sama. Jika kesimpulan dari masing-masing 

metode sama, maka validitas ditegakkan. 

3.6 ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan proses yang berkelanjutan yang membutuhkan refleksi 

secara terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan 

menulis catatan singkat sepanjang penelitian. (Creswell, 2012). Sutopo (2003: 8) 

menjelaskan bahwa analisis data model interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Selama pengumpulan data 

sedang berlangsung terjadilah tahapan reduksi selanjutnya seperti membuat 

ringkasan, membuat kode, menelusur tema, membuat gugus-gugus dan 
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membuat memo. Peneliti membaca ulang semua hasil wawancara, observasi 

dan laporan keuangan yang telah didapat dari perusahaan dan membuat 

ringkasan. 

2. Penyajian Data 

Data sebagai sekumpulan beberapa informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan sebuah kesimpulan dan dasar pengambilan 

tindakan. Penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi sebuah 

analisis kualitatif yang valid meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan 

dan bagan. Pada tahap penyajian data ini peneliti menyajikan data primer 

dengan kesimpulan dari beberapa data yang telah ditelusuri pada tahap reduksi 

data dan mendeskripsikannya. Data sekunder disajikan dalam bentuk tabel dan 

gambar grafik sehingga terlihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan yang 

dinilai dari pendapatan dan GOP selama Oktober 2017 – April 2018. 

3. Analisis Deskriptif 

Pada tahap ini peneliti menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan dan 

melukiskan atau menjelaskan fakta yang ada di lapangan sedemikian rupa 

sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. 

Adapun proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah pengumpulan dan pengelompokan data. Data-data yang telah terkumpul 

dari lapangan dipilah – pilah berdasarkan jenis perolehan data kedalam 

kelompok yaitu data hasil observasi, data hasil wawancara, data hasil 

dokumentasi. 
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Dari semua jenis data yang telah dikelompokkan itu dilakukan reduksi data dalam 

bentuk suatu rangkuman dan pernyataan. Proses tersebut diperlakukan pada semua 

kelompok data. Data – data yang sudah terkumpul dikelompokkan yang memiliki 

makna yang sama. Apabila masih terdapat data yang membutuhkan kelengkapan data 

lebih dapat dikaitkan dengan sumber data lain atau dapat langsung mencari tambahan 

informasi yang dibutuhkan di lapangan apabila memang dibutuhkan. Lalu hasil dari 

rangkuman tersebut disajikan dalam bentuk analisa deskriptif dan grafik yang 

menunjukkan perkembangan pendapatan perusahaan. Pada tahap akhir yaitu peneliti 

menyajikan kesimpulan akhir dari semua data yang sudah dianalisis, apakah semua 

data yang terkumpul menjawab tujuan dari penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


