
1 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

Kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan 

konteks natural dimana peneliti tidak berusahaa untuk memanipulasai fenomena yang 

diamati (Lewis & Tronhill, 2012, p. 7). Dengan metode kualitatif peneliti ingin 

mengeksplor jawaban dari narasumber. Dalam proses penelitian perlu menggunakan 

metode yang biasa disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara yang akan 

ditempuh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah 

(Coghlan & Brannick, 2012, p. 36). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah Wawancara dan Focus Group Discussion (FGD).  

3.2 Subyek dan Obyek Penelitian 

3.2.1 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh anggota 

kelompok Yom Yom Okonomiyaki yang berjumlah  4 orang dan 1 orang karyawan.  

3.2.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah usaha yang dimiliki oleh peneliti 

sendiri yaitu usaha Yom Yom Okonomiyaki.  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian, untuk 

mempermudah dalam pengumpulan data diperlukan teknik dan metode pengumpulan 

data. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah Wawancara dan 

Focus Group Discussion (FGD).  

3.3.1 Wawancara 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (Depth Interview). 

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap 

seseorang dalam responden dengan menggunakan model “probing (pembuktian)” oleh 

seorang pewawancara (firdaus, 2012). Wawancara ini dipergunakan untuk 

berkomunikasi dengan subyek yang akan diteliti oleh peneliti yaitu anggota proyek 

Yom Yom Okonomiyaki dan karyawan selaku internal dari Yom Yom Okonomiyaki. 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan tentang gaya 

kepemimpinan di usaha Yom Yom Okonomiyaki dari sudut pandang narasumber.  

Peneliti melakukan wawancara kepada 2 orang anggota Yom Yom Okonomiyaki yang 

pernah menjabat sebagai CEO dan satu karyawan Yom Yom Okonomiyaki guna 

mengetahui kepemimpinan selama masa jabatan dan juga harap untuk kepemimpinan 

Yom Yom Okonomiyaki selanjutnya dari sudut pandang pemimpin dan dari sudut 

pandang karyawan. 
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3.3.2 Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group adalah wawancara atau interview yang menggunakan seorang 

moderator, dimana jumlah responden relative kecil dan homogen, tidak terstruktur dan 

dilakukan secara alami (Firdaus 2012;36). Focus Group bertujuan untuk merangsang 

responden untuk menyampaikan pendapatnya dan juga merangsang kemampuannya 

untuk berinteraksi dengan sesama responden.  Kepada anggota inti Yom Yom 

Okonomiyaki tersebut peneliti mengajukan pertanyaan yang menggali persepsi, 

pendapat atau opini, keyakinan, dan sikap partisipan terhadap gaya kepemimpinan di 

usaha Yom Yom Okonomiyaki. Fokus grup ini akan dimoderatori oleh I Gede Teguh 

Nakti Yasa selaku pihak netral yang tidak memiliki hubungan dalam bisnis Yom Yom 

Okonomiyaki. Peneliti melakukan Focus Group Discussion kepada 4 orang anggota 

Yom Yom Okonomyaki guna untuk mendiskusikan mengenai gaya kepemimpinan 

yang diharapkan oleh seluruh anggota.  

3.4 Validitas dan Reliablitas 

Setiap penelitian perlu memperhatikan kualitas. Untuk mencapai kualitas yang 

baik, maka penelitian kualitatif perlu memiliki atribut yang dapat dipercaya 

(trustworthiness) yang tinggi (Williamson, 2012, p. 11). Bila skala pengukuran tidak 

valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti. Reliabilitas menunjukan kosistensi dan 

stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Peneliti menggunakan teknik triangulasi 

dalam mengkaji dan menguji keabsahan dari data penelitian.  
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3.4.1 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah membandingkan hasil wawancara dari beberapa 

narasumber (Putra, 2011, p. 189). Sumber yang dimaksud adalah  empat orang anggota 

Yom Yom Okonomiyaki dan satu orang karyawan dari Yom Yom Okonomiyaki. 

3.5 Tahapan Analisis Data 

Agar suatu data yang telah terkumpul dapat bermanfaat, maka perlu dilakukan 

analisis data. Analisis data mengubah data yang sudah diolah tersebut menjadi sesuatu 

yang memiliki makna bagi peneliti dan pembaca laporan penelitian. Adapun untuk 

menganalisis data yang diperoleh, maka ditempuh langkah sebagai berikut: 

1. Mewawancarai narasumber dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan indikator 

yang dijabarkan di BAB II. 

2. Membuat transkrip wawancara dan FGD yang telah dilakukan. 

3. Melakukan reduksi data yaitu mengidentifikasikan data-data yang memiliki 

makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Sesudah 

diidentifikasi langkah selanjutnya adalah membuat koding.  

4. Kategorisasi yaitu menuyusn kategori, setiap kategori diberikan warna yang 

berbeda. 

5. Sintesisasi yaitu mencari kaitan antara kategori satu dengan kategori 

lainnya. 
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6. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang 

ada di dalam data.  

7. Mengidentifikasikan indikator yang sering muncul dan dijadikan sebagai 

acuan dalam penarikan kesimpulan. 

8. Menuliskan ringkasan dari hasil temuan, menuliskan kesimpulan dan saran 

dari hasil penelitian. 

 


