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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. OBYEK PENELITIAN  

Rumah Retret “X” merupakan salah satu rumah retret di Kabupaten 

Semarang  yang didirikan pada tahun 1983. Rumah retret ini semula didirikan 

untuk kebutuhan intern para suster Abdi Kristus. Dalam perjalanan waktu Rumah 

Retret “X” terbuka untuk umum, yaitu bagi mereka yang membutuhkan tempat 

untuk mengolah kehidupan rohani mereka. Rumah retret memiliki keinginan 

untuk berkembang maju dalam pelayanan. Untuk itu dipikirkan sarana prasana 

yang dibutuhkan oleh para peserta retret. Sementara itu saat ini banyak persaingan 

dalam usaha rumah retret di Kabupaten Semarang. Agar Rumah Retret “X” tetap 

survive maka kinerja rumah retret harus mendapat perhatian yang serius, baik dari 

aspek keuangan maupun non-keuangan. 

 

3.2. SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian atau informan adalah orang yang akan dikenai 

kesimpulan hasil penelitian (Moleong, 2006). Dalam studi ini subyek penelitian 

atau informan utama adalah pimpinan Rumah Retret “X” yang berjumlah satu 

orang dan satu orang staf  harian, sedangkan informan triangulasi adalah pimpinan 

umum Kongregasi Biarawati Abdi Kristus. Metode penentuan informan dengan 

cara purposive sampling; artinya pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan 

tertentu (Soegiyono, 2007). Moleong (2010)  menjelaskan bahwa dalam penelitian 
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kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive sample). 

Sampel ditetapkan sampai tercapai saturasi.  

Adapun informan penelitian ini mesti memenuhi kriteria inklusi yaitu:  

1. Bersedia menjadi informan. 

2.    Staf atau manajer keuangan Rumah Retret “X”. 

3.    Jujur, terbuka dan bisa dipercaya. 

4. Mampu mengungkapkan pengalaman sebagai pimpinan di Rumah Retret “X”. 

5. Mampu mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat hunian di 

Rumah Retret “X”. 

 

3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, peneliti  menggunakan 

teknik pengumpulan data (Hastono dan Sabri , 2006) yang terdiri dari tiga cara: 

1. Observasi (pengamatan langsung), yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan langsung yang berkaitan dengan 

Rumah Retret “X”. 

2. Interview (wawancara), yaitu proses pengumpulan data dengan cara  tanya 

jawab yang berkaitan dengan obyek yang diteliti atau juga melihat materi-

materi wawancara dengan pemberi informasi yang dianggap mampu 

memberikan data atau informasi yang akurat. 

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui arsip-arsip perusahaan yang 

dianggap mampu memberikan data signifikan pada masalah yang diteliti. 
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3.4. JENIS DAN SUMBER DATA 

3.4.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Hastono dan 

Sabri, 2006) : 

a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk data 

tertulis, seperti gambaran tentang  perusahaan, transkrip hasil wawancara dan 

struktur organisasi. 

b. Data kuantitatif, yaitu data yang didapat dari  perusahaan dalam bentuk 

angka-angka yang dapat dihitung seperti nilai pendapatan dan data lainnya 

yang dapat mendukung. 

3.4.2. Sumber Data 

Sedangkan sumber data yang akan dianalisis adalah (Hastono dan Sabri, 

2006) : 

a. Data primer yaitu data yang diambil dengan cara mengamati dan 

mewawancarai secara langsung dengan informan yang memiliki kaitan 

dengan masalah penurunan tingkat hunian Rumah Retret ”X”. 

b. Data sekunder yaitu data yang diambil dengan cara mengumpulkan arsip-

arsip dan sumber-sumber lainnya yang memberikan informasi laporan 

keuangan pada Rumah Retret ”X”. 
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3.5. ANALISIS DATA 

Analisis data digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dan 

tercapainya tujuan penelitian yang  telah dijelaskan sebelumnya. Analisis faktor-

faktor penyebab penurunan tingkat hunian dan strategi peningkatannya pada 

Rumah Retret “X” dengan balanced scorecard, dengan menganalisa empat aspek 

dalam balanced scorecard. 

Dalam penelitian ini, teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan oleh 

peneliti dalam mengungkapkan kejadian yang terjadi pada Rumah Retret “X”. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengungkapkan fakta, fenomena, keadaan yang terjadi pada 

saat penelitian berlangsung. Menurut Whitney (2005), metode deskriptif adalah 

pencarian fakta atau kejadian dengan tafsiran yang tepat. 

Selain menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, peneliti juga 

menggunakan teknis analisis berdasarkan empat perspektif dari balanced 

scorecard. Empat perspektif tersebut yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran. Analisis balanced scorecard yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1.  Melakukan analisis faktor eksternal dan internal yang menyebabkan penurunan 

tingkat hunian Rumah Retret “X” dari tahun 2011-2015. 

Analisis faktor eksternal digunakan untuk mengindentifikasi kesempatan dan 

ancaman yang mungkin terjadi di dalam pengelolaan rumah retret. Faktor 

eksternal dalam kasus ini adalah dari tingkat kepuasaan pengguna rumah 
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retret. Sedangkan analisis faktor internal meliputi keuntungan yang ingin 

dicapai oleh Rumah Retret “X”, aspek-aspek yang ada di dalam Rumah 

Retret “X” guna meningkatkan tingkat hunian, serta standar yang harus 

dimiliki oleh setiap karyawan rumah retret. Hal ini dapat diketahui dengan 

melakukan observasi dan wawancara dengan kepada pengelola rumah retret. 

2.   Setelah mengetahui penyebab penurunan tingkat hunian Rumah “X”, langkah 

selanjutnya adalah menganalisa pengelolaan Rumah Retret “X” dengan 

menggunakan pendekatan balanced scorecard yaitu perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran.  

Dengan perspektif keuangan, peneliti melakukan pengukuran kinerja Rumah 

Retret “X” dalam merealisasikan biaya operasional serta pendapatan rumah 

retret. Dalam perspektif pelanggan, peneliti melakukan pengukuran 

bagaimana Rumah Retret “X” dalam mempertahankan pelanggan lama 

kembali ke rumah retret serta bagaimana dengan jumlah pemakai atau 

pelanggan baru. Dengan perspektif bisnis internal, dalam hal ini kinerja 

Rumah Retret “X” diukur dari hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh 

Rumah Retret “X” dalam menyediakan sarana dan prasarana serta kebersihan 

dan keindahan tempat. Dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, 

bagaimana menciptakan suatu inovasi baru, meningkatkan tingkat pendidikan 

karyawan, bagaimana suasana kerja di rumah retret serta bagaimana 

pengetahuan dan penguasaan tugas karyawan. 
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3.   Setelah  menganalisa praktik pengelolaan usaha yang terjadi pada Rumah 

Retret “X” dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard, hal yang 

perlu dilakukan adalah menganalisa upaya-upaya perbaikan pengelolaan 

rumah retret.  

4.  Berdasarkan hasil analisa dengan pendekatan balanced scorecard, dapat 

dilakukan penilaian terhadap tingkat hunian Rumah Retret “X”, dikenali 

penyebab terjadinya penurunan tingkat hunian rumah retret. Hal ini 

menunjukkan baik dari segi keuangan maupun segi non-keuangan kinerja 

Rumah Retret “X” perlu ditingkatkan dan untuk itu memerlukan manajemen 

untuk menjamin kelangsungan hidup Rumah Retret “X”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


