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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data penelitian barupa

angka-angka analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2012:7). Penelitian

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan. Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat

diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala

bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau

sampel tertentu yang representatif.

Proses penelitian bersifat deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah

digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan masalah digunakan

konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut

selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkn

data digunakan instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya

dianalisis secara kuantitatif dan menggunakan statistik deskriptif atau

inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau
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tidak. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang

diambil secara random, sehinggga kesimpulan hasil penelitian dapat

digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Metode

kuantitatif digunakan untuk mencari informasi yang terukur mengenai persepsi

masyarakat Kelurahan Tanjung Aman terhadap kepemimpinan Bupati

Lampung Utara.

B. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan menganalisis data berdasarkan kesimpulan

teori yang sudah berlaku umum untuk mengamati suatu fenomena agar tidak

terjadi tumpang tindih atas perhatian dan pemahaman atas permasalahan yang

menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu sehubungan dengan masalah yang

dikemukakan dalam penelitian, maka untuk mendapatkan batasan yang jelas

dari masing-masing konsep yang dipergunakan penulis :

1. Gaya Kepemimpinan Bupati Lampung Utara

Gaya Kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin memengaruhi

perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif

untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam hal ini dibedakan menjadi tiga

gaya kepemimpinan yaitu: otoriter, demokratis dan bebas;

2. Persepsi masyarakat Kelurahan Tanjung Aman

Persepsi masyarakat adalah pendapat yang dikeluarkan oleh masyarakat

terkait suatu persoalan tertentu, dalam proses melihat, mendengar, berfikir,

dan bertindak dari masyarakat. Di dalam hal ini persepsi tentang

kepemimpinan Bupati Lampung Utara.
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C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan suatu kontruk atau konsep sehingga

menjadi variabel-variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan

cara tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan

kontruk sehingga memungkinkan peneliti lain untuk melakukan pengulangan

pengukuran dengan cara yang sama atau mencobauntuk mengembangkan

pengukuran konstruk yang lebih baik (Azwar, 2010:74).

Tabel 3.1

Definisi operasional

No Gaya
Kepemimpinan

Sub Indikator Jumlah
Pertany
aan

1. Otoriter a. Wewenang mutlak terpusat pada
pimpinan;

b. Keputusan dibuat oleh pimpinan;
c. Kebijaksanaan selalu dibuat oleh

pimpinan;
d. Komunikasi berlangsung satu arah

dari pimpinan ke bawahan;
e. Pengawasan terhadap sikap tingkah

laku, perbuatan atau kegiatan para
bawahannya dilakukan secara
ketat;

f. Tiada kesempatan bagi bawahan
untuk memberikan saran,
pertimbangan, atau pendapat;

g. Tugas-tugas dari bawahan
diberikan secara instruktif;

h. Tanggung jawab keberhasilan
organisasi hanya dipikul oleh
pimpinan

2

2

2

2

2

2

2

2

2. Demokratis a. Wewenang pemimpin tidak
mutlak;

b. Keputusan dibuat bersama antara
pimpinan dan bawahan;

2

2



34

c. Kebijaksanaan dibuat bersama
pimpinan dan bawahan;

d. Komunikasi berlangsung timbal
balik, baik yang terjadi antara
pimpinan dan bawahan maupun
antara sesama bawahan;

e. Pengawasan terhadap sikap,
tingkah laku, perbuatan atau
kegiatan para bawahan dilakukan
secara wajar;

f. Banyak kesempatan bagi bawahan
untuk menyampaikan saran,
pertimbangan, atau pendapat;

g. Tugas-tugas kepada bawahan
diberikan dengan lebih bersifat
permintaan dan pada instruksi;

h. Tanggung jawab keberhasilan
organisasi dipikul bersama
pimpinan dan bawahan.

2

2

2

2

2

2

3. Bebas ( Laissez-
Faire)

a. Pemimpin melimpahkan
wewenang sepenuhnya kepada
bawahan;

b. Keputusan lebih banyak dibuat
oleh para bawahan;

c. Kebijaksanaan lebih banyak dibuat
oleh para bawahan;

d. Pimpinan hanya berkomunikasi
apabila diperlukan oleh bawahan;

e. Hampir tiada pengawasan terhadap
sikap, tingkah laku, perbuatan, atau
kegiatan yang dilakukan para
bawahan;

f. Peranan pimpinan sangat sedikit
dalam kegiatan kelompok;

g. Kepentingan pribadi lebih utama
dari kepentingan kelompok;

h. Tanggung jawab keberhasilan
organisasi di pikul orang
perorangan

2

2

2

2

2

2

2

2

Sumber : Di olah oleh penulis
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D. Populasi

Populasi penelitian ini yaitu seluruh masyarakat di Kelurahan Tanjung Aman

yang berjumlah sebanyak 12.990 jiwa.

E. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Sampel digunakan bila peneliti tidak memungkinkan meneliti

keseluruhan populasi dan karena adanya keterbatasan dana, tenaga dan waktu

(Sugiyono, 2013: 91), maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil

dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan

dapat diberlakukan untuk populasi. untuk itu sampel yang diambil dari

populasi harus betul-betul representative (mewakili).

Pada penelitian ini, penentuan jumlah sampel dari populasi menggunakan

rumus dari Taro Yamane, yaitu sebagai berikut:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d ² = Presisi yang ditetapkan

Sehingga, diketahui bahwa total populasi seluruh mahasiswa sebesar N =

12.990 orang dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar ( d² ) = 10%, maka

jumlah sampel yang diperoleh sebesar.

N = . =
.( . ).( . ) =

. . = 99.236 = 99

Jadi, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebesar 99 orang. Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Tanjung Aman.

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple
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Random Sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak yang

memberikan kesempatan sama kepada setiap masyarakat untuk dijadikan

sampel yang representasif. Perolehan sampel dari rumusan diatas adalah 99

sampel.

Tabel 3.2 Penentuan Sampel Penelitian

No Lingkungan Populasi Sampel

1 Lingkungan I 1.225 (99/12.990) x 1225 = 9

2 Lingkungan II 1.247 (99/12.990) x 1247 = 10

3 Lingkungan III 1.489 (99/12.990) x 1489 = 11

4 Lingkungan IV 1.245 (99/12.990) x 1245 = 9

5 Lingkungan V 1.497 (99/12.990) x 1497 = 11

6 Lingkungan VI 1.457 (99/12.990) x 1457 = 11

7 Lingkungan VII 1.496 (99/12.990) x 1496 = 11

8 Lingkungan VIII 1.687 (99/12.990) x 1687 = 13

9 Lingkungan IX 1.647 (99/12.990) x 1647 = 13

Jumlah 12.990 99

Sumber: Di olah penulis

F. Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan teknik simple

random sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak yang

memberikan kesempatan sama kepada setiap masyarakat untuk dijadikan

sampel yang representasif (Sugiyono, 2012).

Penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan pada masyarakat dengan di

dasarkan atas beberapa kriteria tertentu, yaitu:

1. Masyarakat yang berjenis kelamin perempuan atau laki-laki;
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2. Masyarakat yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang

artinya telah berusia diatas 17 tahun;

3. Masyarakat yang berpendidikan minimal SMA atau sederajat.;

G. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini meliputi :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian

atau lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan kuesioner dengan para

responden mengenai Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanjung Aman

Terhadap Gaya Kepemimpinan Bupati Lampung Utara;

2. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

yang terkait dengan penelitian, seperti buku atau literatur yang berkaitan

dengan masalah penelitian, dokumen atau arsip tentang Bupati Lampung

Utara yang berisi tentang gaya kepemimpinannya.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

a. Kuesioner/Angket

Merupakan metode pengambilan data dengan menggunakan sejumlah

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memeroleh informasi dari

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang

diketahui. Metode angket dipergunakan untuk mendapatkan data dan

menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan persepsi masyarakat

tentang gaya kepemimpinan Bupati Lampung Utara. Kuesioner yang
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disebarkan kepadan masyarakat Kelurahan Tanjung Aman 99 angket dan

yang kembali 99 angket ;

b. Observasi, melalui observasi peneliti dapat mengenal berbagai rupa

kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari

ditengah masyarakat.(Bungin, 2010: 65) Kegiatan observasi tidak hanya

dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap

yang terdengar. Apa yang terlihat, terdengar atau terasakan semuanya dapat

dijadikan objek dari kegiatan observasi. Kegiatan observasi meliputi

melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-

objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung

penelitian yang sedang dilakukan.(Sarwono, 2006: 224)

I. Teknik Pengukuran Persepsi

Untuk menentukan skala penilaian persepsi adalah dengan menggunakan Skala

Likert. Menurut Sugiyono (2013: 137) Skala Likert digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat, dan persepsi dari individu atau kelompok tentang fenomena

sosial. Fenomena sosial ini disebut variabel penelitian yang telah ditetapkan

secara spesifik oleh peneliti. Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan

skala Likert memunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yag

dapat berupa kata-kata, antara lain: sangat setuju, setuju,ragu-ragu, tidak setuju,

sangat tidak setuju, selalu, sering, kadang-kadang,tidak pernah. Instrumen

penelitian yang menggunakan Skala Likert dapat dibuat dalam bentuk centang

(checklist) ataupun pilihan ganda. Data yang diperoleh dari Skala Likert

merupakan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Namun untuk menghindari

jawaban yang ragu-ragu maka dalam penelitian inipenulis hanya menggunakan
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5 penilaian persepsi masyarakat kelurahan Tanjung Aman dalam meniliai gaya

kepemimpinan Bupati Lampung Utara yaitu:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

CS  = Cukup Setuju

TS = Tidak Setuju

STS= Sangat Tidak Setuju

Penelitian ini menggunakan range skala Likert dengan skor tertinggi di tiap

pertanyaannya adalah 5 dan skor terendah adalah 1. Jumlah responden

sebanyak 99 orang, maka:

Skor tertinggi = 5

Skor terendah = 1

Sehingga range untuk hasil penelitian :

Range =

Range = = 0.80

Berikut skala pengukuran nilai :

a. 1 = Sangat Tidak Setuju

b. 2 = Tidak Setuju

c. 3 = Cukup Setuju

d. 4 = Setuju

e. 5 = Sangat setuju
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Berikut skala interval :

1. 4.21-5.00 = Sangat Tinggi

2. 3.41-4.20 = Tinggi

3. 2.61-3.40 = Sedang

4. 1.81-2.60 = Rendah

5. 1.00-1.80 = Sangat Rendah

J. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, dengan

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami

oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 335).

Pada penulisan skripsi ini penulis menyelesaikan dengan melalui beberapa

tahapan pengolahan data, yaitu sebagai berikut:

Menurut Siregar (2013: 86) pengolahan data dengan pendekatan kuantitatif

adalah suatu proses dalam memeroleh data ringkasan dengan menggunakan

cara-cara atau rumusan tertentu. Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai

berikut:

a. Coding adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang

termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk
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angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data

yang akan dianalisis.

b. Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah

diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat

sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.


