
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama bulan Oktober tahun 2018. 

Penelitian ini dilakukan pada Unwira. Unwira merupakan PTS Katolik yang didirikan 

pada tahun 1982 oleh Kongregasi Serikat Sabda Allah (SVD) di Propinsi Nusa Tenggara 

Timur (NTT). 

   Unwira berasaskan Pancasila dan atribut Katolik menjadi ciri khas universitas 

yang mengacu pada nilai-nilai dan semangat yang bersumber pada iman dan ajaran 

Gereja Katolik yakni cinta kasih kepada sesama manusia, hormat terhadap kehidupan dan 

cinta akan kebenaran, keadilan, kejujuran dan perdamaian dan hubungan yang selaras 

dengan Tuhan. Spiritualitas dasar Unwira berlandaskan pada semangat hidup pelindung 

Kongregasi SVD, St. Arnoldus Janssen yakni “Ut Vitam Habeant Abundantius” yang 

berarti “agar mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala 

kelimpahannya”. Ungkapan tersebut kemudian mendasari lahirnya moto Unwira yakni 

“melayani dengan hati” yang mengandung makna pelayanan secara jujur, tulus dan 

penuh tanggung jawab. Budaya pelayanan sebagai citra Unwira ditunjukan oleh sikap 

para dosen yang mengajar dengan hati layaknya seorang ayah dan ibu, para pegawai yang 

melayani mahasiswa dan sesama rekan kerja dengan hati seorang sahabat, dan para 

pejabat universitas dan fakultas yang melakukan koordinasi bagai hati seorang gembala. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan 

menggunakan  pendekatan studi kasus pada Unwira. Penelitian kualitatif disebut juga 

sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural seting). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi, 



 

(Sugiyono, 2015). Peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin 

menganalisis bagaiman internalisasi dan implementasi nilai-nilai organisasi “melayani 

dengan hati” dalam mendukung kinerja organisasi Unwira.  

3.3 Jenis Data 

  Menurut sumbernya data dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

1. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari pengumpul atau sumber data 

atau responden (Sugiyono,2015), dimana dalam penelitian ini peneliti akan 

melakukan interview dengan rektor, para wakil rektor, kepala-kepala unit, tim satuan 

pengawas internal, anggota LP3M, bendahara, dan mahasiswa. Interview ini 

dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai praktek melayani 

dengan hati di unwira khususnya dalam mendukung kinerja Unwira yang terdiri dari: 

a. Informasi mengenai pemahamam anggota unwira berkaitan dengan nilai 

organisasi yakni melayani dengan hati di Unwira. 

b. Informasi mengenai kebijakan, aturan, praktik kerja, sanksi, dan 

tanggungjawab terkait pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi (tupoksi). 

c. Informasi mengenai penerapan nilai organisasi melayani dengan hati dalam 

mendukung kinerja Unwira.  

d. Informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam praktek kerja khususnya 

yang terkait dengan implementasi nilai melayani dengan hati. 

2. Data Sekunder; yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data tetapi melalui dokumen dan catatan tertulis lainnya (Sugiyono,2015), dimana 

dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan dokumen berupa struktur organisasi 

Unwira untuk melihat alur komando atau garis wewenang di Unwira. Peneliti juga 

akan mengumpulkan catatan dan dokumen tentang kebijakan-kebijakan Unwira, 

dokumen sejarah Unwira dan visi-misi Unwira untuk mendapatkan informasi tentang 

tujuan dari Unwira yang berdampak pada bagaimana praktek kerja yang 

menggambarkan nilai organisasi. 

 



 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data gabungan 

atau triangulasi untuk dapat saling melengkapi, dengan menggunakan triangulasi teknik 

dan triangulasi sumber yang penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Interview (wawancara) 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara bebas dan tidak 

terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

tersusun sistematis melainkan berupa garis-garis besar dari permasalahan 

(Sugiyono, 2015). Peneliti akan  menyiapkan pertanyaan berkaitan dengan 

internalisasi dan implementasi nilai-nilai melayani dengan hati di Unwira yang 

akan ditujukan kepada responden di Unwira yang terdiri dari rektor Unwira 

selaku pimpinan tertinggi, wakil rekkor, anggota SPI, kepala LP3M, dan kepala-

kepala unit di Unwira, ( daftar pertanyaan terlampir). Pertanyaan wawancara akan 

mencakup hal-hal berikut: 

a. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman responden selama 

bekerja di Unwira. Pertanyaan ini ditujukan agar peneliti mendapatkan 

informasi tentang pengalaman dan kesan dari para responden selama 

berada di Unwira sehingga peneliti dapat menggambarkan pengalaman 

yang telah dilalui dan dialami yang berhubungan dengan implementasi 

nilai-nilai melayani dengan hati dalam rutinitas anggota organisasi. 

b. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat responden tentang data 

yang didapatkan berupa kebijakan, aturan, praktik kerja, sanksi dan 

tanggungjawab terkait pemberian wewenang untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi (tupoksi), serta masalah atau isu terkait kinerja 

pelayanan. Pertanyaan ini akan membantu peneliti dalam merumuskan 

atau menyimpulkan berbagai data yang ada. 

c. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan para anggota Unwira 

selama bekerja di Unwira berkaitan dengan suasana kerja yang 

dialami. Peneliti akan mengajukan pertanyaan yang umum dahulu 

setelah itu peneliti akan menanyakan pertanyaan berdasarkan masalah 



 

atau isu yang ada di unwira untuk mengarahkan responden dalam 

mengungkapkan perasaan yang sifatnya lebih afektif berkaitan dengan 

implementasi nilai-nilai melayani dengan hati untuk mendukung 

kinerja Unwira.  

d. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan para anggota Unwira 

terkait nilai-nilai organisasi “melayani dengan hati” dan 

implementasinya serta proses kerja dari unit-unit yang ada di Unwira. 

Pertanyaan ini lebih dikhususkan bagi kepala-kepala unit di Unwira 

untuk dapat mengungkapkan pengetahuan mereka tentang 

implementasi nilai-nilai melayani dengan hati yang dilakukan 

bawahannya, dan untuk meminta penjelasan tentang kinerja dari 

masing-masing unit, sehingga peneliti dapat menyimpulkan apakah 

implementasi nilai-nilai organisasi mendukung kinerja organisasi 

Unwira. 

e. Pertanyaan yang berkaitan dengan kepercayaan para anggota Unwira 

untuk mendapatkan informasi tentang keyakinan mereka terhadap 

praktek melayani dengan hati yang telah dilakukan, apakah nilai-nilai 

melayani dengan hati sudah sepenuhnya diimlpementasikan sehingga 

mendukung kinerja Unwira. 

f. Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang dari anggota Unwira, 

informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui latar belakang pendidikan, 

asal usul, usia dan lama bekerja dari para responden sehingga peneliti 

dapat menganalisis sejauh mana internalisasi nilai-nilai melayani 

dengan hati membentuk anggota organisasi. 

g. Pertanyaan tekait kendala-kendala yang dihadapi dalam 

menginterpretasikan nilai-nilai melayani dengan hati dalam praktek 

kerja sehari-hari di unwira yang menghambat kinerja pelayanan di 

Unwira. 

h. Pertanyaan yang berkaitan dengan usul dan saran dari para responden 

terkait implementasi nilai-nilai melayani dengan hati di Unwira dan 

prektek kerja sehari-hari. 



 

2. Observasi  

Peneliti juga akan melakukan observasi atau pengamatan karena seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2015), bahwa melalui observasi peneliti belajar 

tentang perilaku dan makna dari perilaku, sehingga dalam penelitian ini peneliti 

akan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian berupa: 

a. Tempat (place), yaitu lingkungan fisik Unwira. Pengamatan ini dilakukan 

untuk membantu peneliti memahami dan merasakan kondisi sosial yang 

diakibatkan oleh keadaan fisik Unwira. Dimana kondisi fisik Unwira yang 

kokoh dan rapi akan memberikan kenyamanan bagi yang berada 

didalamnya dan menurut pendapat peneliti kenyamanan berdampak baik 

bagi lingkungan kerja sehingga akan menjadi lebih produktif. 

b. Pelaku (actor), peneliti akan mengamati kegiatan atau tindakan yang 

dilakukan oleh anggota Unwira untuk menemukan hal-hal yang tidak 

terungkap oleh responden. 

c. Aktivitas (activities), peneliti akan mengamati rangkaian kegiatan atau 

aktivitas yang dilakukan oleh pihak Unwira untuk mengetahui urutan 

waktu kegiatan dan tujuan yang menjadi cita-cita bersama dari pihak 

Unwira. 

Observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi data penelitian 

sehingga dapat menggambarkan kondisi Unwira yang menyeluruh. 

3. Dokumentasi  

Peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen-dokumen berupa struktur 

organisasi Unwira, catatan sejarah Unwira, visi-misi Unwira, standar prosedur 

operasional (SPO) Unwira, dan dokumen kebijakan serta aturan Unwira dan 

catatan biografi dari Unwira. Data ini dikumpulkan untuk memberikan 

gambaran bagi peneliti mengenai filosofi Unwira dan gaya operasional 

Unwira. 

 

 



 

 

3.5  Teknik Analisis Data 

Setelah peneliti mengumpulkan data, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan 

analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, 

untuk menjawab rumusan masalah yakni: Apakah implementasi nilai-nilai organisasi 

“melayani dengan hati” mendukung kinerja organisasi Unwira?, maka teknik analisis 

data yang dilakukan penulis akan dibagi kedalam beberapa tahap yang mana langkah-

langkah analisis ini menggunakan interactive model (Sugiyono,2015), yang diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Tahap internalisasi; dalam tahapan ini peneliti akan menguraikan langkah analisis 

yang digunakan untuk dapat mengetahui proses internalisasi nilai-nilai melayani 

dengan hati di Unwira, yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Mereduksi data, dalam tahapan ini peneliti akan mencatat data yang 

diperoleh selama penelitian. Peneliti akan mencatat data yang diperoleh 

dengan terperinci dan jelas sesuai dengan hasil wawancara yang 

diperoleh sehingga akan lebih mudah dalam merangkum inti dari setiap 

pertanyaan atau data yang diperoleh. Setelah peneliti selesai mencatat 

semua data tersebut selanjutnya peneliti akan memberikan kode atau 

simbol (dalam bentuk abjad) pada data dan focus pada masalah 

internalisasi nilai-nilai melayani dengan hati. 

b. Pengelompokan data; dalam tahapan ini peneliti kemudian akan 

mengelompokan data yang telah diberikan kode atau simbol. 

Pengelompokan data akan dilakukan berdasarkan proses internalisasi 

yang terjadi di Unwira apakah  dipengaruhi oleh factor internal dan 

eksternal, dimana factor internal merupakan factor yang berasal dari 

lingkungan Unwira, seperti: kepemimpinan, budaya organisasi, 

lingkungan kerja, kebijakan dan aturan serta latar belakang pegawai, 

sedangkan factor eksternal merupakan factor yang berasal dari luar 

lingkungan Unwira, seperti: budaya dari daerah asal, lingkungan sosial 

atau masyarakan disekitar Unwira, dan  peraturan pemerintah. Peneliti 

mengelompokan data kedalam factor internal dan eksternal agar dapat 



 

lebih mudah menjelaskan proses internalisasi nilai-nilai melayani 

dengan hati di unwira. 

c. Penyajian data; setelah peneliti mengelompokan data, selanjutnya 

peneliti akan menguraikan proses internalisasi nilai-nilai melayani 

dengan hati yang terjadi di Unwira, apakah internalisasi nilai tersebut 

dipengaruhi oleh factor internal atau eksternal ataupun oleh kedua 

factor sekaligus. Peneliti akan menguraikan proses internalisasi dengan 

memberikan penjelasan yang ringkas. 

d. Penarikan kesimpulan; setelah peneliti mendapatkan data yang valid 

selanjutnya peneliti akan menyimpulkan data sehingga dapat menjawab 

rumusan masalah: bagaimana internalisasi nilai-nilai melayani dengan 

hati di unwira? sehingga dapat pula menjelaskan faktor-faktor yang 

terkait dengan internalisasi nilai di Unwira. 

2. Tahap imlementasi; dalam tahapan ini peneliti akan menjelaskan langkah-langkah 

analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi nilai-nilai 

melayani dengan hati di Unwira dipengaruhi oleh hasil internalisasi atau karena 

adanya tekanan/isomorfisme di Unwira, yang akan peneliti uraikan sebagai 

berikut: 

a. Mereduksi data; peneliti akan mencatat data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan jelas agar lebih mudah untuk menemukan inti dari 

data. Setelah itu peneliti akan memberikan kode atau simbol (dalam 

bentuk abjad) untuk setiap jawaban yang diperoleh yang berkaitan 

dengan implementasi nilai organisasi dalam rutinitas atau pekerjaan 

pegawai agar dapat lebih fokus pada data yang berkaitan dengan 

implementasi nilai-nilai melayani dengan hati. 

b. Pengelompokan data; setelah peneliti mencatat dan memberikan simbol 

pada data selanjutnya peneliti akan mengumpulkan data untuk 

dikelompokan kedalam 3 jenis tekanan yang dapat mempengaruhi 

proses implementasi nilai-nilai melayani dengan hati yang terdiri dari 

tekanan koersif, tekanan normative dan tekanan mimetik. Ketiga 

tekanan diatas merupakan factor-faktor yang dapat mempengaruhi 



 

praktik kerja para pegawai. Peneliti akan membuat table untuk masing-

masing tekanan atau isomorfisme agar lebih mudah untuk 

mengelompokan data yang telah dikodekan sebelumnya. 

c. Penyajian data; setelah peneliti mengelompokan data selanjutnya 

peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat. Data yang 

telah dikelompokan berdasarkan jenis tekanan (koersif, normative dan 

mimetik) kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh peneliti dengan 

menjelaskan juga bagaimana implementasi yang terjadi dilapangan dari 

data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi, sehingga akan 

jelas terlihat bagaimana fakta dilapangan dengan tekanan yang dihadapi 

apakah sesuai ataukah data dari observasi dan dokumentasi akan bisa 

menjelaskan apakah implementasi nilai melayani dengan hati 

deipengaruhi oleh hasil internalisasi di Unwira.  

d. Penarikan kesimpulan; setelah peneliti mendapatkan jawaban yang 

pasti dari data selanjutnya peneliti akan menyimpulkan data sehingga 

dapat menjawab petanyaan apakah implementasi nilai-nilai melayani 

dengan hati di unwira dipengaruhi oleh internalisasi nilai atau karena 

adanya tekanan atau isomorfisme di Unwira. 

3. Tahap penilaian kinerja; 

a. Mereduksi data; dalam tahap ini peneliti akan mencatat data yang 

diperoleh selama penelitian. Peneliti akan mencatat data yang didapat 

dengan rinci dan jelas sesuai dengan hasil yang didapat sehingga lebih 

mudah dalam merangkum inti data. Setelah peneliti selesai mencatat 

semua data selanjutnya peneliti akan membatasi data dengan 

memberikan kode (dalam bentuk abjad) pada data dan focus pada hal-

hal yang menjadi inti dari penilaian kinerja. yang terdiri dari 10 

indikator kualitas pelayanan (servqual). 

b. Pengelompokan data; dalam tahapan ini peneliti akan mengelompokan 

data dengan mengumpulkan data yang sama berdasarkan hasil 

pengkodean pada data, yang kemudian oleh peneliti akan dirincikan 

dan dikategorikan berdasarkan 10 indikator kualitas pelayanan 



 

(servqual) yang terdiri dari  kenampakan fisik, reliabilitas, 

reponsibilitas, kompetensi, kesopanan, kredibilitas, keamanan, akses, 

komunikasi, dan pengertian. Peneliti menggunakan indicator servqual 

karena unwira menjadikan pelayanan sebagai pijakan dalam bertindak. 

Jawaban dari para responden akan dianalisis oleh peneliti untuk 

mendapatkan jawaban terkait pelayanan yang diberikan apakah 

mencerminkan nilai melayani dengan hati atau belum. Implementasi 

nilai-nilai melayani dengan hati akan diukur dengan indicator kinerja 

pelayanan, sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan 

apakah implementasi nilai-nilai melayani dengan hati mendukung 

kinerja organisasi Unwira. 

c. Penyajian data; setelah peneliti mengelompokan data dan mendapatkan 

hasil dari pertanyaan yang menjadi masalah dalam penelitian yakni 

“Apakah imlementasi nilai-nilai organisasi “melayani dengan hati” 

mendukung kinerja organisasi Unwira?”,  selanjutnya peneliti akan 

menyajikan data dalam bentuk uraian singkat. Peneliti akan 

menggambarkan hasil observasi yang dilakukan dan menghubungkan 

dengan hasil dari data yang telah didapatkan untuk mengetahui 

kebenaran dari data dengan kondisi yang dilihat dan diamati penulis. 

Penulis akan menguraikan pelayanan yang diberikan oleh Unwira 

berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan mengukur kualitas 

pelayanan untuk menunjukan implementasi dari budaya organisasi 

yakni melayani dengan hati. Setelah peneliti memberikan penilaian bagi 

implementasi nilai melayani dengan hati selanjutnya peneliti akan 

mengkaji masalah-masalah yang terjadi di unwira dalam hal pelayanan 

untuk dapat menjelaskan bagaimana internalisasi dan implementasi dari 

nilai-nilai melayani dengan hati dalam mendukung kinerja organisasi 

Unwira. Peneliti akan menguraikan pelayanan di Unwira dan melihat 

apakah pelayanan tersebut mendukung kinerja organisasi sehingga 

dapat memberikan penjelasan tentang seberapa besar dukungan dari 



 

implementasi nilai-nilai melayani dengan hati bagi kinerja organisasi 

unwira. 

d. Penarikan kesimpulan; setelah peneliti mendapatkan data yang valid 

peneliti kemudian menyimpulkan data sehingga dapat menjawab 

rumusan masalah penelitian yaitu: “Apakah imlementasi nilai-nilai 

organisasi “melayani dengan hati” mendukung kinerja organisasi 

Unwira?”. Peneliti akan menguraikan hasil dari pengujian kualitas 

pelayanan yang diukur dengan indicator servqual untuk menjelaskan 

kualitas pelayanan di Unwira secara menyeluruh kemudian peneliti 

akan menguraikan kinerja dari organisasi Unwira yang dikaitkan 

dengan proses internalisasi nilai-nilai melayani dengan hati sampai 

pada imlementasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


