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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif.  Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka teoritis yang 

membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait 

dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada permasalahan 

sosial atau manusia.1 Dalam penelitian ini, data yang dicari adalah data terkait 

peran kepemimpinan dalam pengaruhnya terhadap peningkatkan motivasi kerja 

pegawai pada BPKAD Kabupaten Halmahera Tengah. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus 

yang mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail dan 

mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi, misalnya observasi, 

wawancara, audiovisual, dokumen dan berbagai laporan lainnya.2 Pendekatan 

pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera 

Tengah.  

 

B. Fokus Penelitian 

Dalam keterbatasan waktu, dana dan tenaga dalam melakukan penelitian 

ini, maka peneliti memfokuskan inti dari penelitian ini dengan mengacu pada pada 

                                                             
1 John W. Creswell. Penelitian Kualitatif dan Desain  Riset. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) 

59. 
2Ibid. 135 
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suatu objek dan situasi sosial tertentu. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Peran kepemimpinan dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai 

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Halmahera Tengah” maka, penelitian ini memfokuskan pada beberapa hal 

diantaranya; bagaimana peran kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kemudian fokus yang 

kedua adalah kendala-kendala yang dihadapi pemimpin dalam upaya 

meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Tengah. 

 

C. Sumber Data 

Data merupakan sekumpulan informasi. Dalam penelitian ini sebuah 

informasi digunakan sebagai bahan penelitian diamana peneliti berupaya untuk 

mendapatkan informasi tersebut dari berbagai sumber diantaranya:  

 

 

1) Sumber data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui survey lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data original.3 Metode pengumpulan 

data original dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer 

pasif dan aktif. Pada metode pengumpulan data primer pasif menggunakan 

observasi lapangan, sedangkan primer aktif menggunakan wawancara. Observasi 

                                                             
3 Mudrajat Kuncoro. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. (Jakarta: Erlangga, 2014) 148. 
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lapangan dilakukan dengan mendatangi objek penelitian dan mengamatiperan 

kepemimpinan dan kinerja pegawai, sedangkan wawancara dilakukan secara 

langsung kepada pemimpin serta pegawai. 

2) Sumber data sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai pengguna data.4 

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa laporan presensi 

kehadiran. Kemudian dokumentasi sebagai pelengkap bukti-bukti yang 

dikumpulkan peneliti dari hasil observasi dan wawancara. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber 

yang beragam, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode 

pengumpulan data tersebut ada 

 

 

1) Wawancara 

Metode wawancara merupakan instrumen pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden 

dengan tujuan memperoleh jawaban secara langsung dari responden yang 

berhubungan dengan objek penelitian sehingga dapat memperoleh informasi yang 

                                                             
4Ibid. 148. 
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valid.5 Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada 

pemimpin dan beberapa pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Tengah terkait peran kepemimpinan 

terhadap motivasi kerja pegawai. 

2) Observasi 

Observasi berarti pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan 

melalui kelima indera peneliti.6 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik observasi partisipatif, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen 

pengumpul data, meskipun data yang dikumpulkan belum sepenuhnya lengkap, 

sehingga dengan demikian peneliti dapat terlibat langsung dan lebih menghayati 

keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung peran kepemimpinan serta kinerja pegawai sesuai 

dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu biasanya 

berbentuk gambar, tulisan atau karya monumental dari seseorang.7 Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil beberapa sumber data melalui dokumen seperti 

laporan presensi kehadiran pegawai, prestasi dan fasilitas penunjang kinerja 

pegawai. 

 

 

                                                             
5 John W. Creswell. Penelitian Kualitatif dan Desai Riset. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) 

231. 
6Ibid. 231. 
7 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2015) 240. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif yang popular digunakan oleh para peneliti adalah 

analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Pada saat penyusunan 

laporan dari hasil data-data di lapangan untuk menganalisis data kualitatif perlu 

adanya keabsahan sebagai validitas dan reliabilitas dari hasil penelitian. Setelah 

keabsahan data sudah terpenuhi, selanjutnya dilakukan analisis data diantaranya; 

1) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam hal ini merupakan data-data 

mentah dari hasil peneliitian berupa hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan 

sebagainya. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara karena data yang 

diambil bersifat deskriptif dan tidak berupa angka sehingga diperlukan wawancara 

untuk mendapatkan informasi yang valid dari responden. 

Teknik observasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menguatkan 

data yang telah diambil pada saat wawancara, sehingga data yang diperoleh lebih 

valid. Dalam observasi juga memungkinkan peneliti memperoleh data yang tidak 

didapatkan dari hasil wawancara. 

Setelah wawancara dan observasi dilakukan, maka akan lebih valid apabila 

didukung dengan hasil dokumentasi penting yang berkaitan dengan penelitian 

yang diteliti. Oleh karenanya peneliti melakukan dokumentasi yang berupa 

catatan peristiwa yang telah berlalu untuk memperkuat data yang telah diperoleh. 

Pengumpulan data dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Halmahera Tengah. Hal tersebut dilakukan melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pemimpin dan para pegawai. 
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2) Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, dan berfokus pada 

hal yang penting, serta mencari tema dan pola untuk membuang yang tidak perlu.8 

Data yang diperoleh dalam penggalian data merupakan data yang rumit dan sering 

dijumpai data yang tidak berkaitan dengan tema penelitian, akan tetapi data  

tersebut bercampur baur dengan data yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga 

tujuan penelitian ini tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk 

memastikan data yang diolah merupakan data yang tercakup dalam batasan 

penelitian.9 

3) Penyajian Data 

Pada penelitian kualitatif, data yang telah diperoleh kemudian 

dikelompokkan dan disesuaikan dengan kode-kode yang telah ditentukan, 

kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya agar mudah dipahami secara keseluruhan, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan untuk dilakukan analisis data dan penelitian selanjutnya.10Penyajian 

data dalam penelitian kualitatif pada umunya bersifat naratif. 

 

4) Kesimpulan atau Verifikasi 

Dalam kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian masih 

bersifat sementara, kecuali jika didukung dengan bukti-bukti yang kuat, valid dan 

konsisten maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif berbentuk deskripsi atau gambaran sebuah 

                                                             
8 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2015) 338. 
9Ibid, 369. 
10 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2015) 249. 
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objek yang sebelumnya belum memiliki kejelasan, sehingga setelah dilakukan 

penelitian memperoleh hasil yang jelas berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori.11 

11Ibid. 252. 
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