
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Berikut ini pembahasan tentang metodologi peneliti yang dilakukan dalam 

penyusunan Tugas Akhir. Adapun langkah-angkah yang ditempuh dalam Tugas 

Akhir ini dimulai dari pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, pengolahan 

data, pembahasan dan analisis data, serta dokumentasi.  

3.1 Tahap Pendahuluan 

1. Menentukan Tempat Penelitian 

Langkah yang paling pertama dilakukan penulis adalah mencari 

tempat penelitian untuk melakukan penelitian Tugas Akhir, disini penulis 

mendapatkan tempat penelitian yaitu di Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Provinsi Riau yang beralamatkan di Cut Nyak Dien Kota 

Pekanbaru. 

2. Menentukan Objek Penelitian 

Pada penyusunan laporan Tugas Akhir ini, yang pertama dilakukan 

adalah menentukan objek penelitian. Pada Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Provinsi Riau yang menjadi objek penelitian adalah sistem 

SMART ASN yang digunakan oleh pegawai BKD tersebut dan seluruh 

Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau. 

3. Menentukan Judul Penenlitian 

Setelah menentukan objek penelitian, langkah selanjutnya adalah 

menentukan judul penelitian Tugas Akhir ini yaitu evaluasi budaya 

organisasi terhadap penerapan Aplikasi SMART ASN pada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau menggunakan metode 

hoftstede 

3.2 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal saat akan melakukan penelitian. 

Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah: 
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1. Perumusan Masalah 

Tahap perumusan masalah adalah tahap dimana mengidentifikasi 

masalah yang nantinya akan dijadikan topik utama. Dari permasalahan 

yang terjadi, dapat ditentukan judul untuk penelitian Tugas Akhir ini. Pada 

penelitian ini penulis melakukan peninjauan ketempat penelitian yaitu 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau untuk meninjau 

penggunaan SMART ASN dan mengetahui masalah apa yang terjadi pada 

aplikasi tersebut. 

2. Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas tentang apa saja yang 

menjadi sasaran dari penelitian ini yaitu: 

a. Mengetahui kecendrungan budaya teknologi informasi organisasi 

menggunakan metode Hofstede model Value Survey Module (VSM 

13). 

b. Menghasilkan rekomendasi langkah strategis untuk penerapan 

teknologi informasi. 

3.3 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan setelah tahap perencanaan, setelah data ditemukan 

maka selanjutnya adalah mengumpulkan data tersebut. Adapun tahap 

pengumpulan datanya melalui:  

1. Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara 

melakukan Tanya jawab secara langsung kepada sumber informasi selaku 

admin Global sistem SMART ASN pada Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Provinsi Riau. Adapun daftar orang yang diwawancarai ada dua, 

yaitu: 

a. Dany Afnan Agista (Admin Global SMART ASN) 

b. Yahdli Romli (Pengadministrasian Umum) 
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Adapun beberapa pernyataan yang akan disampaikan adalah (jawaban 

terlampir): 

a. Apa tujuan dari penerapan SMART ASN? 

b. Apakah dalam penerapan SMART ASN terdapat masalah? 

c. Apakah terdapat himbauan tentang penggunaan SMART ASN? 

d. Pada saat ini ada berapa banyak user dari sistem SMART ASN ini? 

e. Ada berapa jumlah pegawai di BKD Provinsi Riau? 

f. Ada berapa admin yang mengelola untuk sistem SMART ASN 

tersebut? 

g. Seberapa sering dilakukan back-up data terhadap sistem SMART 

ASN? 

h. Bagaimana budaya organisasi pada BKD Provinsi Riau? 

i. Bagaiman prosedur kerja dari SMART ASN? 

j. Saat ini, berapa banyak penyediaan hardware dan software untuk 

jalannya sistem SMART ASN? 

k. Apakah terdapat kebijakan pimpinan terhadap penggunaan 

SMART ASN? 

l. Apa tujuan dari penerapan SMART ASN? 

m. Apakah gaya kepemimpinan berubah setelah penerapan SMART 

ASN? 

2. Observasi 

Observasi yaitu kegiatan mengamati secara langsung objek yang akan 

diteliti, Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap E-

Government khusunya aplikasi SMART ASN yang digunakan pada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara 

membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal dan literature yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisa. 
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4. Penyebaran Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden. Di dalam penelitian ini kuesioner 

dipilih sampel acak dari seluruh pegawai Badan kepegawaian daerah 

Provinsi Riau untuk menilai penerapan SMART dan budaya organisasi 

saat ini dan mengetahui kondisi budaya organisasi berdasarkan model 

Hofstede kuesioner OCAI dan VSM. 

3.3.1 Tahap Penentuan Data 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan evaluasi, maka perlu 

ditentukan beberapa data seperti: 

1. Teori-teori yang berhubungan dengan analisis kebudayaan Organisasi, 

2. Menentukan data primer dan data sekunder yang akan digunakan 

dalam menganalisis kebudayaan organisasi tersebut.  

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini berdasarkan cara 

memperoleh data, yaitu: 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dan penyebaran 

kusioner kepada pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi 

Riau.  

Jenis data primer yang diperlukan, adalah: 

1) Jumlah populasi pegawai dan jumlah pengunjung pada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau. Data ini digunakan untuk 

penentuan responden penelitian 

2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi 

Riau.  

3) Kondisi TI/SI BKD. Digunakan untuk memahami alur kerja SMART 

ASN dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. 

4) Kuesioner digunakan untuk mengetahui presepsi pengguna mengenai 

implementasi SMART ASN 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data internal objek 

penelitan, seperti data yang diperoleh dari buku, jurnal, paper, skripsi, 

dan alamat website rujukan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. 

3.4 Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengolah data yang didapat dari 

penyebaran kuesioner, hasilnya membentuk suatu analisis yang bertujuan untuk 

mengetahui budaya organisasi saat ini dan budaya organisasi yang diharapkan 

melalui metode hofstede yang nantinya didalam tahap ini dilakukan berupa 

analisis berdasarkan karakteristik-karakteristik responden yang dikelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. 

Analisa Data Responden tahap ini yang dilakukan berupa analisis 

berdasarkan karakteristik-karakteristik responden yang dikelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Dalam tahap analisis 

data responden ini terbagi menjadi 3 tahap yaitu: 

1. Responden dari penelitian ini adalah pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau dengan jumlah 118 

pegawai di tahun akhir 2018. 

2. Adapun pertanyaan yang termuat dalam kuisioner adalah berupa 

pertanyaan mengenai tentang identitas pegawai, pelayanan sistem 

serta kepuasan kinerja organisasi dan kinerja sistem SMART ASN. 

3. Bagian identitas responden ini dijelaskan berdasarkan umur, jenis 

kelamin serta pendidikan terakhir. Penggolongan yang dilakukan 

terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

secara jelas mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian. 

3.5 Tahap Pembahasan dan Analisis Data 

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis tahap-tahap 

Budaya Organisasi menggunakan metode Hofstede.  
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Budaya Organisasi merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan dan 

kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem 

formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi (Riani, 2010) 

Adapun langkah-langkah atau tahap terbentuknya budaya organisasi 

adalah : 

1. Pembentukan/Menciptakan Budaya 

2. Pemeliharaan/Mempertahankan Budaya 

3. Pengembangan Budaya Organisasi 

4. Adaptasi Proses Budaya 

Menurut Hofstede, sebuah bangsa memiliki budaya. Hofstede sendiri telah 

mengklaim telah sukses menyingkap rahasia kebudayaan bangsa tersebut dalam 

lima dimensi yang dapat digambarkan secara hirarki. Pada tahun 1994, ia juga 

mengklaim skala penerimaan dari notasinya mengenai kebudayaan bangsa yang 

disebutnya sebagai perubahan paradigma yang nyata telah terjadi. Hofstede dalam 

penelitiannya mengelompokkan masyarakat yang satu dengan masyarakat lain 

yang kemudian dibedakan budayanya dari berbagai aspek termasuk budaya 

toleransi kekuasaan atau (power distance).  Budaya akan dapat mempengaruhi 

persepsi karir seseorang meskipun pada tingkat analisis individual. Dari tingkat 

analisis individual, budaya pada umumnya akan mempengaruhi anggota 

organisasi termasuk mempengaruhi gaya kepemimpinan atau leadership style. 

3.5.1 Analisis Karakteristik Individu dengan VSM 13 

Analisis dilakukan untuk mengetahui karakteristik tiap individu dalam 

organisasi dengan penyebaran kuesioner. Setelah kuesioner dibagikan kepada 

responden lalu dilakukan perhitungan terhadap kuesioner. Kuesioner ini terdiri 

dari 6 dimensi model Hofstede. 

Adapun skor perhitungan berdasarkan lampiran kuisioner dimana setiap 

pertanyaan mempunyai rumus terhadap masing-masing dimensi, berikut 

perumusan Values Survey Model 2013 Hofstede dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Perumusan Values Survey Model 2013 Hofstede 

Dimension Formula  

Power Distance Index (PDI)  =35(m07 – m02) + 25(m20 – m23) + C(pd) 

Individualism Index (IDV)  =35(m04 – m01) + 35(m09 – m06) + C(ic) 

Masculinity Index (MAS)  =35(m05 – m03) + 35(m08 – m10) + C(mf) 

Uncertainty Avoidance Index 

(UAI)  

=40(m18 - m15) + 25(m21 – m24) + C(ua) 

Long Term Orientation Index 

(LTO)  

=40(m13 – m14) + 25(m19 – m22) + C(ls) 

Indulgence versus Restraint Index 

(IVR)  

=40(m12 – m11) + 25(m17 – m16) + C(ir) 

 

(Sumber: Skor Perhitungan VSM 2013) 

Berdasarkan buku “Cultures and Organizations (SOFTWARE OF THE 

MIND)”, peneliti melakukan perbandingan data hasil penelitian Hofstede 

terhadap budaya organisasi negara-negara didunia untuk mendapatkan data yang 

valid mengenai skala skor hasil perhitungan dimensi VSM 2013 Hofstede.  

Kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut ditampilkan dalam tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Skala Dimensi Budaya Hofstede pada VSM 2013 

Dimensi Budaya 

Hofstede 

PDI 
Small 0-50 

Large 50-110 

UAI 
Weak 5-60 

Strong 60-115 

IDV 
Collectivism 5-50 

Individualism 50-95 

MAS 
Feminism 5-50 

Masculine 50-95 

LTO 
Short-Term Orientation 5-50 

Log-Term Orientation 50-105 

IVR 
Restraint 0-45 

Indulgence 45-100 

(Sumber: Siregar, 2016) 
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3.6 Tahap Dokumentasi Penelitian 

Pada tahap dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah: 

1. Penulisan laporan penelitian dimulai dari awal seperti mendapatkan 

keterangan tentang sistem, data, serta wawancara hasil penelitian 

dibuat dalam format laporan tugas akhir program studi Sistem 

Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau. 

2. Laporan diprensentasikan dihadapan pembimbing dan penguji untuk 

mengetahui hasil analisis yang didapat dalam melakukan penelitian. 


