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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe deskriptif dengan

pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang berupaya menggambarkan

suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Data yang dikumpulkan

adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan

oleh adanya penerapan metode kualitatif, selain itu, semua yang dikumpulkan

berkemungkinan kunci terhadap yang sudah diteliti.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong :2005:4) mendefinisikan metodologi

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu

tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu

memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat

responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian

dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden
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berprilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti

lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti),

dan verifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman

sejawat).

Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwasanya penelitian ini

menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif

untuk memaparkan mengenai Kepemimpinan Perempuan Di Polda Lampung.

B. Fokus Penelitan

Fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang

relevan dengan permasalahan penelitian. Menurut Moleong (2005:97) fokus

penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi

penelitian guna untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan.

Sesuai dengan teori penelitian kualitatif, bahwa fokus penelitian kualitatif

dapat berubah berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Begitu juga

dengan penelitian ini, fokus penelitian dapat berubah berdasarkan data yang

ditemukan oleh peneliti di lapangan. Fokus penelitian ini berkaitan dengan

hal di atas, yakni :

1. Apakah faktor - faktor yang menentukan perempuan dapat menjadi

pemimpin di Polda Lampung yang meliputi :

a. Menurut Earl Nightingale dan Whitt Schult dalam Kartono

(2009:36) menuliskan kemampuan pemimpin dan syarat yang

harus dimiliki ialah :

1) Kemandirian, berhasrat memajukan diri sendiri (individualism)
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2) Besar rasa ingin tahu, dan cepat tertarik pada manusia dan

benda-benda (curious)

3) Multiterampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam

4) Memiliki rasa humor, antusiasme tinggi, suka berkawan

5) Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna

6) Mudah menyesuaikan diri, adaptasinya tinggi

7) Sabar namun ulet, serta tidak “mandek” berhenti

8) Waspada, peka, jujur, optimistis, berani, gigih, ulet realistis

9) Komunikatif, serta pandai berbicara atau berpidato

10) Berjiwa wiraswasta

11) Sehat jasmaninya, dinamis, sanggup dan suka menerima tugas

yang berat, serta berani mengambil resiko

12) Tajam firasatnya, tajam, dan adil pertimbangannya

13) Berpengatahuan luas, dan haus akan ilmu pengetahuan

14) Memiliki motivasi tinggi, dan menyadari target atau tujuan

hidupnya yang ingin dicapai, dibimbing oleh idealism tinggi

15) Punya imajinasi tinggi, daya kombinasi,dan daya inovasi

2. Apakah kepemimpinan perempuan di Polda Lampung menggunakan

gaya kepemimpinan transformasional ?

a. Menurut Koehler dan Pankowskin dalam Maulana ali (2012:104)

ada tujuh karakter kepemimpinan transformasional yang harus

dibangun, yaitu :

1) Toleransi yang tingi terhadap ketidakpastian

2) Energi yang terpelihara
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3) Nafsu untuk kualitas

4) Ketabahan

5) Pencitraann diri yang positif

6) Kepercayaan

7) Keinginan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi menurut Moleong (2005:128) merupakan cara terbaik yang

ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan

untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Lokasi

dalam penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung yaitu Polda

Lampung. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut

merupakan salah satu instansi yang memiliki seorang pemimpin perempuan

di dunia kepolisian yang identik maskulin .

D. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Teknik ini digunakan untuk untuk mengumpulkan data primer dari

informan terkait penelitian yang dilakukan. Teknik wawancara ini

dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara, sehingga

pertanyaan yang nantinya akan diajukan akan lebih terstruktur dan

terarah. Dalam melakukan wawancara ini, instrument yang digunakan

adalah alat perekam dan dilengkapi dengan catatan-catatan kecil
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peneliti. Sumber data (informan) dari metode ini peneliti gambarkan

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No Nama Jabatan Tanggal

Wawancara

1 Bapak Brigjen Pol Drs.

Heru Winarko, S.H

Kapolda Lampung

2 Ibu AKBP. Dra. Hj.

Sulistyaningsih

Kabid Humas Polda

Lampung

28 Mei 2014

3 Ibu AKP. Entiyati Kanit Dikmas Ditlantas

Polda Lampung

11 Juni 2014

4 Ibu IPDA. Rusnawati Panit PJR Induk 01

Polda Lampung

12 Juni 2014

5 Ibu IPDA. Iin Indriati Kaur Renmin Humas

Polda Lampung

29 Mei 2014

6 Ibu BRIPKA. Foni

Salimubun

Anggota Dikmas Dit

Lantas Polda Lampung

11 Juni 2014

7 Bapak BRIGPOL. Made

Agus

Anggota PJR Induk 01

Polda Lampung

11 Juni 2014

8 Bapak H. Ismetri Rajab Wakil pemimpin

redaksi majalah

komunitas lalu lintas

16 Juni 2014
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9 Ibu Ani Sahanah, S.E Kepala Sekolah Baitul

Jannah

16 Juni 2014

10 Bapak AKBP.Abdurrahman

Napitupulu, S.H

Kabag Watpres Polda

Lampung

23 September

2014

11 Bapak BRIGPOL. Djoko Anggota Bagian Binkar

Polda Lampung

23 September

2014

Sumber : data diolah peneliti, September 2014

b) Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dapat

dijadikan informasi berupa surat-surat, peraturan daerah, instruksi

Presiden, dan lain sebagainya. Data-data yang dapat dijadikan

informasi dalam penelitian ini yaitu data-data yang ada kaitannya

dengan Kepemimpinan Perempuan Di Polda Lampung.

Tabel 3.2. Dokumen Terkait Kepemimpinan Perempuan di Polda
Lampung

No. Nama Dokumen

1 Profil Polda Lampung

2 Dokumen Daftar Riwayat Hidup Pemimpin

3
Dokumen-Dokumen Lain Terkait
Kepemimpinan Perempuan di Polda Lampung

4 Majalah Ruwa Jurai

5 Majalah Komunitas Lalu Lintas
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6 Koran Lantas Lampung

7
Surat Kapolri No.Pol : K/188/I/1996 Tentang Tata
Cara Pengusulan Kenaikan Pangkat Perwira di
Lingkungan Polri

8

Surat Keputusan Kapolri No.Pol :
Skep/847/XI/2004 Tentang Pedoman Administrasi
Seleksi Pendidikan Pengembangan Umum Sespim
Polri

Sumber : data diolah peneliti,  September 2014

c) Observasi

Data observasi merupakan deskripsi yang faktual, cermat dan terinci

mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta

konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Dalam teknik ini, data-

data yang ingin didapatkan yaitu berupa keadaan lokasi penelitian,

kegiatan subjek yang diteliti (kegiatan manusia), serta situasi sosial

yang ada di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang akan diamati

adalah apakah faktor - faktor yang menentukan perempuan dapat

menjadi pemimpin di Polda Lampung dan apakah kepemimpinan

perempuan di Polda Lampung menggunakan gaya kepemimpinan

transformasional.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono :2011:244) analisis data adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis
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data dilakukan dengan mengorganisasikan data, manjabarkannya ke dalam

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

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat

diceriterakan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono :2011:246), analisis data

pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data,

peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi data

berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian

berlangsung. Saat penelitian berlangsung, banyak informasi yang

tidak berkaitan dengan fokus penelitian dan perlu dilakukan

pemilahan data untuk menemukan hal-hal pokok yang berkaitan

dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memilih dan

menyeleksi data sesuai dengan aspek-aspek kepemimpinan

perempuan di Polda Lampung.



59

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan

data. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Pada penelitian ini,

secara teknis data-data yang telah diorganisir ke dalam matriks

analisis data akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Teknik ini

diaplikasikan oleh peneliti melalui dua bagian. Pertama, penyajian

awal dilakukan pada saat penarikan sejumlah kesimpulan dari hasil

reduksi data penelitian. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk

tabulasi triangulasi penelitian. Kedua, penyajian dalam pembahasan

penelitian yang merupakan sekumpulan simpulan-simpulan dari hasil

reduksi atas fokus masalah penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan atas penelitian setelah dilakukan

verifikasi secara terus-menerus, sejak awal memasuki lapangan dan

selama proses penelitian berlangsung. Peneliti berusaha untuk

menganalisa dan mencari pola tema, hubungan persamaan, hal-hal

yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan

dalam kesimpulan yang tentative.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data (dalam Moleong :2009:321)  adalah konsep penting yang

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) atau keandalan (reliabilitas).
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Derajat kepercayaan akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan.

Penelitian kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Ada

beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yaitu:

1) Derajat Kepercayaan ( Credibility)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep

validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan

inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuanya dapat

tercapai, dan mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan

dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang

diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik

pemeriksaan yaitu:

a. Triangulasi

Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, dengan

memanfaatkan apa yang ada diluar data, sebagai pembanding.

Dalam triangulasi ada tiga macam teknik pemeriksaan data,

yakni melalui sumber data, metode, dan teori. Dalam

penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan antara data

yang didapat melalui sumber wawancara dari beberapa

informan yakni pihak Polda Lampung . Peneliti menggunakan

trianggulasi sumber data dalam penelitian kepemimpinan

perempuan di Polda Lampung.
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b. Kecukupan referensial

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan

atau rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan

patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan

penafsiran data. Kecukupan referensial dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang

berhubungan dengan penelitin ini untuk menguji kembali data

yang ada. Untuk meningkatkan kesahihan internal dalam

penelitian ini, kecakupan referensial yang dimiliki oleh

peneliti adalah catatan berupa tulisan serta Handphone

camera,berupa foto yang berkaitan dengan kepemimpinan

perempuan di Polda Lampung.

2) Keteralihan ( Transferability)

Pemeriksaan keteralihan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

“uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan

secermat mungkin yang menggambarkan konteks lokasi penelitian

diselenggarakan. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas atas hasil

penelitian tersebut sehingga dapat memutuskan dan dapat atau tidaknya

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ke tempat lain. Untuk melakukan

keteralihan, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian

empiris dalam konteks yang sama. Dalam melakukan keteralihan peneliti
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berupaya mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris mengenai

Kepemimpinan Perempuan Di Polda Lampung.

3) Kebergantungan ( Dependability)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian

nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam

penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini,

uji kebergantungan dilakukan dengan cara peneliti melakukan diskusi

dengan dosen pembimbing atas data-data yang ditemukan di lapangan

selama proses penelitian berlangsung.

4) Kepastian (Confirmability)

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan

proses yang dilakukan dalam penelitian. Kepastian yang dimaksud berasal

dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak

lagi subjektif berarti penelitian tersebut sudah objektif. Untuk menjamin

kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti akan berdiskusi dengan

pembimbing terhadap kebenaran data, dan penarikan kesimpulan dari data

yang didapat.


