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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Mei – 1 Juli 

2017. Penelitian dilaksanakan di Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari yang berlokasi di Jl. Kertanegara Barat Gg. III RT. 

02 RW.05 Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten 

Malang. Pemilihan tempat ini dipilih secara sengaja 

(purposive) dengan alasan objek dan lokasi penelitian 

memiliki beberapa pertimbangan. 

Pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian 

berdasarkan banyaknya konsumen (Lampiran 4) dengan rata-

rata per hari 50 orang, selain itu lokasi restoran yang tidak 

berada di pusat keramaian kota,  konsep bangunan  yang unik 

menggabungkan konsep modern dan klasik. Restoran Bakso 

Mercon Cak Kar Singosari dilengkapi dengan berbagai 

fasilitas yang memadai dan sistem pelayanan yang dapat 

menunjang kepuasan dan kenyamanan konsumen. Hal ini 

membuat peneliti memilih lokasi di Restoran Bakso Mercon 

Cak Kar Singosari. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Metode kualitatif yang dipaparkan oleh 

Wignjosoebroto (2002) merupakan pengembangan strategi 

penelitian sebagai konsekuensi pendekatan realitas sosial. 

Karakteristik utama pendekatan kualitatif ini adalah 

mengedepankan makna, konteks dan mementingkan 

kedalaman informasi daripada cakupan penelitian. 
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Penelitian ilmiah bertujuan sebagai gambaran realitas 

subyektif maupun realitas sosial antara hubungan karyawan 

dan pimpinan yang dipandang substansional. Jenis penelitian 

ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan 

kualitatif tidaklah menunjuk pada segala sesuatu yang 

menyangkut jumlah atau kuantitas, namun lebih menunjukkan 

kepada apa, bagaimana dan mengapa dengan karakteristik dan 

usaha bisnisnya. 

Penelitian ini menampilkan argumentasi penalaran 

yang dihasilkan dari informasi–informasi narasumber 

(informan) dan hasil kajian pustaka dan beserta hasil olah pikir 

peneliti mengenai suatu topik atau masalah. Pustaka tersebut 

dibahas secara mendalam beserta hasil penelitian yang dapat 

mendukung pembahasan gaya kepemimpinan dalam 

meningkatkan motivasi kerja pekerja. Azmar (2001) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan 

yang menghasilkan data deskriptif berupa pemaparan tertulis 

dari informan yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang 

digunakan dalam penelitian kuantitatif. 

Peneliti mendapatkan informasi melalui pendekatan 

kualitatif yang seutuh mungkin tentang bagaimana pekerja 

memahami dan memaknai bekerja di Restoran Bakso Mercon 

Cak Kar yang dijalaninya. Informasi yang diungkap melalui 

wawancara dan observasi mendalam tentang subyek individu 

pimpinan, individu pekerja dan individu-individu yang dapat 

menunjang keharmonisan hubungan antara karyawan dan 

pimpinan (Leksono, 2007). 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan 

pada proses penelitian agar memperoleh data dalam mencapai 
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tujuan penelitian. Instrumen penelitian memiliki peran yang 

sangat penting dalam suatu penelitian, sebagai suatu alat dan 

teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu 

penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka yang 

menjadi instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian, 

disamping peneliti sendiri instrumen yang lainnya adalah: 

1. Kuisioner terstruktur (Lampiran 5) dan using open-

ended question merupakan pertanyaan netral dan tidak 

dibatasi. Pewawancara mengijinkan secara bebas 

orang yang diwawancarai dalam menjawab pertanyaan 

dan pewawancara menganjurkan narasumber 

memberikan informasi yang tidak diketahui 

sebelumnya kepada pewawancara dan guna menggali 

informasi secara mendalam. 

2. Catatan lapangan (field note), merupakan catatan yang 

berisi pokok-pokok informasi yang diperoleh peneliti 

selama melakukan wawancara maupun pengamatan di 

lapangan. 

3. Dokumentasi, untuk mengambil data berupa gambar, 

foto maupun dokumen terkait yang dibutuhkan 

peneliti. 

 

3.4 Sumber dan Jenis Data 

Sumber data adalah menyangkut orang atau 

informasi yang dipilih secara sengaja oleh peneliti sebagai 

narasumber, karena dianggap menguasai bidang 

permasalahan termasuk sumber data tertulis. Nara sumber 

atau informan dalam penelitian ini adalah 1 orang 

pimpinan, 1 orang mitra bisnis dan 11 pekerja Restoran 

Bakso Mercon Cak Kar Singosari. Pemilihan subjek 

beserta informan pertama dengan tenik kesengajaan 
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(purposive) sampai data yang diperoleh terpenuhi dan 

valid. 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Data primer ialah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh si peneliti 

yang di dapat dari sumber informan seperti hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer 

ini antara lain, catatan hasil wawancara, hasil 

observasi lapangan dan data-data mengenai informan 

(Hasan, 2002). 

2. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara 

langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang 

peneliti dapat berupa literatur dari jurnal dan pustaka. 
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Tabel 2. Informan dalam penelitia 
No Informan Jabatan Informasi yang dibutuhkan 

1 Karsono Pimpinan  Sejarah perkembangan Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

 Gambaran umum 

 Struktur organisasi 

 Jumlah pekerja 

 Gaya kepemimpinan 

 Bentuk motivasi 

2 Hani Kasir  Gaya kepemimpinan 

 Bentuk motivasi 

 Pendapatan 

Kendala semasa kerja 

3 Riduan Kasir Gaya kepemimpinan 

Bentuk motivasi 

Pendapatan 

Kendala semasa kerja 

4 Risky Kasir Gaya kepemimpinan 

Bentuk motivasi 

Pendapatan 

 Kendala semasa kerja 

5 Bara Pramusaji Gaya kepemimpinan 

Bentuk motivasi 

Pendapatan 

 Kendala semasa kerja 

6 Betty Pramusaji Gaya kepemimpinan 

Bentuk motivasi 

Pendapatan 

 Kendala semasa kerja 

7 Egik Pramusaji Gaya kepemimpinan 

Bentuk motivasi 

Pendapatan 

 Kendala semasa kerja 

8 Diva Pramusaji Gaya kepemimpinan 

Bentuk motivasi 

Pendapatan 

 Kendala semasa kerja 

9 Zainul Pramusaji Gaya kepemimpinan 

Bentuk motivasi 

Pendapatan 

 Kendala semasa kerja 

 Kepuasan kerja 

10 Andi Produksi  Cara pembuatan produk 

 Bahan-bahan produk 

 Sistem kerja produksi 

 Penanganan produk 

 Kendala yang dialami 

 Gaya kepemimpinan 

 Bentuk motivasi kerja 

11 Maulana Produksi  Cara pembuatan produk 

 Bahan-bahan produk 

 Sistem kerja produksi 

 Penanganan produk 

Gaya kepemimpinan 

Bentuk motivasi 

Pendapatan 

 Kendala semasa kerja 

12 Ardi Produksi  Cara pembuatan produk 

 Bahan-bahan produk 

 Sistem kerja produksi 

 Penanganan produk 

Gaya kepemimpinan 

Bentuk motivasi 

Pendapatan 

 Kendala semasa kerja 

13 Ucup Mitra Bisnis 

(Minuman) 

Penjualan barang 

Gaya kepemimpinan 

Bentuk motivasi 

Pendapatan 

Kendala semasa kerja 
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3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan 

peneliti untuk memperoleh data. Dalam memperoleh data yang 

relevan, penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Metode Observasi (Pengamatan) 

Metode ini dilakukan untuk mengetahui lokasi, 

kegiatan obyek, pelaku maupun kejadian di lokasi 

penelitian. Observasi adalah cara pengumpulan data 

dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan, 

terhadap objek yang diteliti, baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Moleong, 2007). Dalam 

penelitian ini, peneliti merupakan non participants 

observasi yang dilakukan hanya datang dan mengamati 

aktivitas yang dilakukan dalam memberi gambaran yang 

nyata dalam menjawab setiap pertanyaan dan melakukan 

pengukuran terhadap aspek-aspek tertentu.  

Hasil data observasi dapat menunjang keabsahan 

dari data yang akan dianalisis. Sugiyono (2007) 

menjelaskan bahwa observasi terus terang, artinya 

peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan terus 

terang kepada sumber data. 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, 

perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. 

Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk 

menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, 

untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti 

perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan 

balik terhadap pengukuran tersebut. 
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2. Metode Interview (Wawancara) 

Interview merupakan metode pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab atau wawancara langsung 

dengan responden atau informan yang telah dipilih secara 

sengaja oleh peneliti. Isi atau pokok dari wawancara ini 

meliputi segala hal yang menjadi fokus penelitian. Data 

jumlah narasumber atau informan penelian dapat dilihat 

pada Tabel 3, sebagai berikut: 

Tabel 3. Jumlah Narasumber atau Informan Penelian 

No  Jabatan Jumlah 

1  Pimpinan 1 

2  Pekerja 11 

3  Mitra bisnis 1 

 Jumlah 13 

Sumber : Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari (2017) 

Wawancara terstruktur ini setiap responden 

diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data 

mencatatnya. Pada saat melakukan wawancara, selain 

harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk 

wawancara, maka pengumpul data juga dapat 

menggunakan alat bantu seperti tape recorder, brosur dan 

material lain yang dapat membantu pelaksanaan 

wawancara berjalan lancar. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa 

cacatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 

1998). Sumber dokumentasi dalam penelitian ini adalah 

semua data yang diperoleh di Restoran Bakso Mercon 

Cak Kar Singosari seperti, biodata pekerja, visi misi 
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restoran, letak geografis, struktur organisasi dan beberapa 

dokumen yang mendukung keabsahan data. 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif, yaitu 

data digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan 

(Arikunto, 2010). 

Moleong (2007) mengemukakan analisis data adalah 

proses mengorganisasikan dari mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data.  

Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, 

pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan. Peneliti 

menetapkan masalah penelitian dan melakukan analisis 

terhadap permasalahan tersebut dalam berbagai perspektif 

teori. Analisis dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisa model interaktif 

yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann (1992) yang 

terdiri dari tiga komponen analisis yaitu : 

1. Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dari 

berbagai sikap kepemimpinan yang dimiliki pimpinan 

Restoran Bakso Cak Kar Singosari. Reduksi data 

berlangsung secara terus menerus selama proses 

penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data 
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berlangsung diadakan tahap reduksi data, selanjutnya 

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, 

membuat gagasan dan menulis memo. 

2. Sajian data (display data), yaitu untuk memudahkan 

bagi peneliti untuk melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan, yaitu melakukan verifikasi 

secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung, mulai sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data. 

Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari 

pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering 

timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan 

dalam kesimpulan yang masih bersifat relatif. Akan 

tetapi dengan bertambahnya data melalui proses 

verifikasi secara terus menerus maka akan diperoleh 

kesimpulan yang bersifat grounded. Oleh sebab itu, 

setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi 

selama penelitian berlangsung (Miles dan Huberman, 

1992) 

 

3.7 Uji Validitas Data 

Validitas atau keabsahan data adalah tingkat 

keandalan dan kesahihan untuk meyakinkan pembaca bahwa 

data yang diperoleh benar-benar valid tanpa adanya rekayasa. 

Ada beberapa metode untuk menguji validitas data yakni, 

observasi, triangulasi, menggunakan bahan referensi, member 

check, analisis kasus negative dan diskusi dengan teman 

sejawat. 

Metode triangulasi sebagai alat untuk pengecekan 

keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 
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keabsahan atau validitas data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

pembanding terhadap data. Metode triangulasi dibagi menjadi 

tiga jenis yakni triangulasi data, triangulasi metode dan 

triangulasi teori. 

Pada penelitian ini strategi validitas yang digunakan 

dengan menerapkan member check untuk mengetahui akurasi 

hasil penelitian. Member check ini dapat dilakukan dengan 

membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau 

tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek 

apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut 

sudah akurat. Hal ini tidak berarti bahwa peneliti membawa 

kembali transkrip-transkrip mentah kepada partisipan untuk 

mengecek akurasinya. 

Penelitian ini juga menggunakan bahan referensi dan 

triangulasi. Triangulasi sumber data penelitian ini dilakukan 

pada pimpinan, pegawai serta masyarakat. Triangulasi metode 

pengumpulan data ialah pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data 

dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber 

datadengan metode yang sama. Penelitian menggunakan 

triangulasi metode dilakukan pada metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 
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3.8 Batasan Istilah 

a. Bakso mercon : Sebuah varian bakso yang berisi  

cabe rawit atau sambal. 

b. Leadership : Proses mempengaruhi aktivitas-

aktivitas sebuah kelompok yang  

    diorganisasi kearah pencapaian 

tujuan atau disebut kepemimpinan. 

c. Gaya kepemimpinan  : Perilaku dan strategi, sebagai 

hasil kombinasi dari falsafah, 

ketrampilan  

    sifat sikap, yang sering diterapkan 

pemimpinan ketika mencoba  

    memengaruhi kinerja bawahannya. 

d. Motivasi kerja : Sesuatu yang menimbulkan 

dorongan atau semangat kerja. 

e. Reward : Sebuah bentuk apresiasi kepada 

suatu prestasi tertentu yang 

diberikan baik oleh dan dari 

perorangan ataupun suatu lembaga 

dalam bentuk material atau ucapan. 

f. Lead down : Hubungan antara manager dengan 

bawahannya. 

g. Lead up : Hubungan antara manager dengan 

pimpinan teratas. 

h. Pramusaji : Orang yang melayani pesanan 

makanan dan minuman sesuai 

dengan permintaan. 

i. Produksi : Proses yang menghasilkan 

produk. 

j. Mitra bisnis : Rekan dalam mengadakan bisnis. 

 




