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BAB  III  METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode dan Alasan Menggunakan Metode Penelitian 

 Dalam menyelesaikan pemasalahan ini peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan mengembangkan studi kasus. Metode kualitatif dipilih 

karena peneliti hendak melakukan eksplorasi dan memahami perilaku individu 

dan kelompok, yang menggambarkan situasi di salah satu organisasi (Sugiyono, 

2014).  

 Peneliti mengembangkan studi kasus pada kinerja Rumah Retret XYZ 

dengan mengunakan empat perspektif dalam Balanced Scorecard. Analisis kinerja 

Balanced Scorecard dipilih karena dalam Balanced Scorecard terdapat kerangka 

kerja yang komprehensif untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam 

berbagai tujuan dan ukuran yang disusun dalam empat perspektif (Mahsina et al., 

2017). .Kemudian dari analisa tersebut dapat menghasilkan strategi yang baru 

sebagai usulan untuk mengembangkan dan mempertahanan kelangsungan hidup 

rumah retret tersebut.   

 

3.2.  Sampel Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti memilih sampel sumber data secara purposive 

sampling dan bersifat snowball sampling (Sugiyono, 2015). Dalam pengambilan 

sampel dengan cara purposive sampling karena diperlukan pertimbangan tertentu. 

Misalnya ketika memilih sampel perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 

orang tersebut dianggap paling tahu tentang situasi dalam organisasi tersebut. 

Sifat Snowball dipilih karena ketika melakukan penelitian sampel dapat berubah 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk mengawali pengumpulan data, peneliti 

memilih pemimpin rumah retret yang memiliki power sehingga mampu 

memberikan jalan untuk mengumpulkan data selanjutnya. (Sugiyono, 2015). 

Untuk dapat mengenali, menemukan situasi rumah retret yang sesungguhnya 

maka peneliti mewancarai kepada: 

1. Pemimpin Rumah Retret XYZ 

2. Tim keuangan   Rumah Retret XYZ  
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3. Tim pelaksana harian Rumah Retret XYZ 

4. Pelanggan Rumah Retret XYZ 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data  

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Untuk memperoleh data primer, peneliti berelasi secara langsung 

dengan sumber data sedangkan untuk memperoleh data sekunder, peneliti 

mencari, mengumpulkan dan mempelajari sumber data dari dokumen, jurnal, 

buku atau arsip lainnya. Data yang diperoleh digunakan untuk memberi gambaran 

empat perspektif Balanced Scorecard dan strategi yang sudah berjalan di rumah 

retret selama ini.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan 

observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi: 

1) Observasi 

 Untuk masuk dalam situasi rumah retret peneliti melakukan observasi 

sambil ikut berpartisipasi di dalam rumah retret dengan melakukan 

kegiatan/aktifitas rutin yang dilakukan oleh sumber data selama peneliti 

berada di Rumah Retret XYZ (Sugiyono, 2014). Observasi dengan ikut 

terlibat langsung disebut dengan observasi partisipatif.  

 Peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas dan sarana-prasarana 

Rumah Retret XYZ. Obsevasi aktivitas dengan mengamati kegiatan yang 

dilakukan oleh karyawan, sikap yang ditunjukkan oleh karyawan, 

pelayanan yang diberikan untuk pelanggan, kerjasama antar karyawan dan 

dengan pemimpin. Pengamatan pada sarana-prasarana mengenai fasilitas 

ruangan dan kondisi fisik gedung. Data yang diperoleh dalam observasi ini 

digunakan untuk mendukung dalam membuat pemetaan analisa SWOT, 

dan menganalisa kinerja karyawan.  

2) Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara terbuka kepada manajer Rumah Retret 

XYZ untuk mendapatkan informasi awal permasalahan yang ada dalam 

Rumah Retret XYZ (Sugiyono, 2015). Dalam wawancara ini peniliti ingin 

mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan proses bisnis selama ini, 
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analisis SWOT dan strategi yang digunakan selama ini. Selain melakukan 

wawancara kepada manajer rumah retret, peneliti juga melakukan 

wawancara tak terstruktur kepada pelanggan yang sedang memakai rumah 

retret, dan karyawan rumah retret. Wawancara tak terstruktur dipilih agar 

peneliti dapat menggali data tentang pelayanan yang dilakukan oleh 

karyawana terhadap pelanggan, kepuasan karyawan, kepuasan pelanggan, 

cara kepemimpinan selama ini, pengembangan dan pertumbuhan yang 

dilakukan oleh pihak manajemen rumah retret (Jogiyanto, 2018) . Dengan 

melakukan wawancara dari pihak manajemen, karyawan dan pelanggan 

diharapkan penelitian ini dapat memperoleh data yang lengkap sesuai 

dengan realita yang ada.  

3) Dokumentasi.  

Kajian dokumen dilakukuan dengan mengambil data empat tahun terakhir 

yang ada di Rumah Retret XYZ. Data yang diambil mengenai data 

keuangan, pelanggan, dan karyawan. Selain itu peneliti juga mencari 

literatur atau jurnal penelitian yang sudah ada guna memperkuat teori dan 

hasil penelitian yang sedang dilakukan. 

Literatur digunakan untuk memperkuat penelitian terkait dengan kinerja 

berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard dan Organisasi Nirlaba. 

Dokumentasi juga berupa jurnal penelitian yang terdahulu mengenai 

penelitian yang berkaitan dengan analisis kinerja dengan menggunakan 

Balanced Scorecard. Peneliti juga mendokumentasikan kegiatan yang 

dilakukan oleh karyawan, pelanggan dalam rekaman wawancara.  

4) Kuesioner 

Peneliti membuat kuesioner untuk mendapatkan informasi mengenai 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dalam Rumah Retret 

XYZ. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mengarah pada penyusunan 

strategi rumah retret di masa mendatang dalam empat perspektif Balanced 

Scorcard (Rengkuti, 2017, h:13-28). Kuesioner diisi oleh karyawan, dan 

pelanggan dan pihak rumah retret. 
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3.4. Teknik Analisa Data  

Proses analisis data dilakukan dengan tahap-tahap mencari dan menyusun data 

secara sistematis. Data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, 

dan bahan-bahan lainnya kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang dapat 

dijabarkan ke dalam unit-unit. Peneliti menyusun data sehingga dapat 

dikelompokkan ke dalam kategori yang sudah ditentukan, memilih data yang 

penting dan yang dapat digunakan dalam mengambil kesimpulan sehingga 

keputusan yang diambil dapat dipahami dan diinformasikan kepada pihak lain 

(Sugiyono, 2015 h.334). Proses analisa data yang dilakukan sebagai berikut: 

1) Analisa sebelum di lapangan  

 Sebelum di lapangan peneliti melakukan pencarian sumber-sumber yang 

terkait dengan organisasi nirlaba, kinerja dan metode Balanced Scorecard. 

Sumber-sumber itu berupa jurnal penelitian terkait, buku dan data yang 

menunjang penelitian “Analisis Kinerja Dan Kontruksi Kinerja Organisasi 

Nirlaba Studi Kasus Pada Rumah Retret XYZ Jawa Tengah.” Selain 

mencari sumber-sumber yang terkait, peneliti juga mencari atau 

mempersiapkan data sekunder. Data sekunder yang dipersiapkan adalah 

rekapitulasi jumlah pelanggan yang memakai rumah retret selama empat 

tahun terakhir, laporan keuangan empat tahun terakhir dan jumlah 

karyawam empat tahun terakhir. Peneliti juga mencari arsip mengenai 

sejarah Rumah Retret XYZ termasuk visi, misi, nilai dan budaya Rumah 

Retret XYZ. Data yang diperoleh digunakan untuk mengukur karakteristik 

visi, misi yang telah dibuat sebagai acuan kinerja masa depan Rumah 

Retret XYZ.  

2)  Analisa selama di lapangan  

Kegiatan selama di lapangan berdasarkan Miles dan Huberman (Sugiyono, 

2015) adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Tindakan yang dilakukan dalam mereduksi data adalah 

merangkum, memfokuskan, menyederhanakan hasil wawancara, memilih 

hal-hal yang penting untuk membuat matrik SWOT Balanced Scorecard 

dan membuang data yang tidak diperlukan (Jogiyanto, 2018).  
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Selama di lapangan peneliti mealkukan hal-hal sebagai berikut:  

1. Evaluasi kinerja: 

a. Hasil wawancara yang berpedoman pada pedoman wawancara 

kemudian dirangkum, dikelompokkan atau direduksi. 

b. Mengeksplorasi penggunaan empat perspektif Balanced 

Scorecard selama ini.  

c. Mengidentifikasi kinerja ke dalam Balanced Scorecard dan 

menganalisa kinerja yang sudah dilakukan selama ini ke dalam 

acuan Balanced Scorecard  berdasarkan lampiran 3 Kuesioner 

Riset SWOT 

d. Melengkapi hasil penelitian dengan acuan pengukuran empat 

perspektif Balanced Scorecard.  

e. Menyimpulkan kinerja rumah retret. 

2. Konstruksi Strategi 

Untuk menyusun strategi rumah retret, peneliti merancang langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Peneliti mengidentifikasi masalah berdasarkan hasil evaluasi 

kinerja di atas. 

b. Dari hasil Riset SWOT peneliti melakukan tahapan berikut ini: 

- Mengklasifikasikan dan menganalisa faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi operasional rumah retret.  

- Memasukkan data untuk menyusun SWOT Balanced 

Scorecard.  

- Mengadakan pemisahan faktor-faktor internal (S-W) dan 

eksternal (O-T).    

c. Menyusun Matrik SWOT dan Formulasi Strategis  

- Dengan menggabungkan indikator-indikator yang ada, 

peneliti dapat menyusun formulasi strategis. Indikator-

indikator tersebut dimasukkan dalam matrik SWOT 

(tabel.4) (Rengkuti, 2017).  
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Berdasarkan matrik SWOT, peneliti memilih alternative strategi 

berdasarkan pengertian di bawah ini: 

S-O  adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan 

kekuatan untuk merebut peluang 

W-O  adalah strategi yang disusun dengan caara 

meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang 

yang ada 

S-T  adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan 

kekuatan untuk mengatasi ancaman 

W-T  adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan 

kelemahan untuk menghidari ancaman 

- Hasil formulasi strategis kemudian digunakan untuk menyusun 

rencana strategi, program, kegiatan dan sasaran strategi. Dari 

tahap-tahap tersebut peneliti kemudian menyusun usulan 

perencanaan strategi yang berdasarkan empat perspektif 

Balanced Scorecard. 

- Menyusun Rencana Strategis dan Program. 

 Rencana strategi disusun berdasarkan matrik SWOT dan 

dijabarkan ke dalam program. Program yang telah disusun 

kemudian di buat kegiatan-kegiatan sebagai rencana operasional 

yang akan digunakan untuk merealisasikan rencana strategis.   

- Menyusun Program Kerja dan Kegiatan  

 Setelah rencana strategi, program dan rencana kegiatan akhirnya 

peneliti membuat sasaran strategis yang disusun atau 

dikelompokkan dalam empat Perspektif Balanced Scorecard. 

Dari langkah-langkah analisa tersebut di atas dapat digambarkan 

dalam pola pemikiran yang tertuang dalam gambar 4:  Kerangka 

Pemikiran  
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Picture4. Kerangka Pemikiran 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


