
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai Metodologi Penelitian, yaitu tahap 

pembuatan Tugas Akhir dari awal hingga akhir, yang dimulai dari tahap 

perencanaan hingga tahap pembuatan laporan yang dijabarkan pada Gambar 3.1. 

Gambar. 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.1 Tahap Perencanaan 

Tahapan Perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan  

melakukan penelitian. Data yang direncanakan adalah: 

3.1.1 Perumusan Masalah 

Melakukan peninjauan ketempat penelitian yaitu Kesbangpol Provinsi 

Riau untuk meninjau penggunaan e-Office dan mengetahui masalah apa yang 

terjadi pada aplikasi tersebut. 

3.1.2 Penentuan Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas tentang apa saja yang 

menjadi sasaran dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui kecendrungan budaya organisasi menggunakan metode  

OCAI terhadap penerapan e-Office. 

2. Untuk mengetahui karakteristik individu dalam organisasi menggunakan 

metode Hofstede terhadap penerapan e-Office. 

3. Untuk menghasilkan Rekomendasi langkah strategis untuk penerapan 

Teknologi Informasi. 

3.1.3 Penentuan Data 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan evaluasi, maka perlu 

ditentukan beberapa data, seperti teori-teori yang berhubungan dengan evaluasi 

kebudayaan Organisasi, teknik evaluasi yang digunakan dalam mengaevaluasi 

kebudayaan organisasi, menentukan data primer dan data sekunder yang akan 

digunakan dalam menganalisis kebudayaan organisasi tersebut. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan setelah tahap perencanaan, setelah data ditemukan 

maka selanjutnya adalah mengumpulkan data tersebut. Adapun tahap 

pengumpulan datanya melalui: 
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3.2.1 Observasi 

Observasi yaitu kegiatan mengamati secara langsung objek yang akan 

diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap e-Government 

khusunya aplikasi e-Office yang digunakan pada Kesbangpol Provinsi Riau. 

3.2.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca 

dan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dievaluasi. 

3.2.3 Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan 

tanya jawab secara langsung kepada sumber informasi yaitu Bapak Kaifi Azmi, 

AP selaku Kabid Kewaspadaan Nasional, Bapak Peri Yusnadi, S.Sos. MH selaku 

Kabid Politik dalam Negeri dan Ibu Yati Haramora M.Si selaku kasubid 

Ketahanan Ideologi, pembauran dan kewarganegaraan. 

3.2.4 Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden. Di dalam penelitian ini kuesioner dipilih 

sampel acak dari seluruh pegawai Kesbangpol Provinsi Riau untuk menilai 

penerapan e-Office dan budaya organisasi saat ini dan mengetahui kondisi budaya 

organisasi berdasarkan model Hofstede kuesioner OCAI dan VSM 2013. 

3.3 Tahap Analisa dan Hasil Penelitian 

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 dari 

penyebaran kuesioner. 
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3.3.1 Analisis Responden 

Dalam tahap ini yang dilakukan berupa analisis berdasarkan karakteristik-

karakteristik responden yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan 

pendidikan terakhir. 

3.3.2 Analisis Budaya Organisasi menggunakan OCAI 

Analisis dilakukan untuk mengetahui budaya organisasi saat ini dan 

budaya organisasi yang diharapkan organisasi dengan penyebaran kuesioner. 

Setelah kuesioner dibagikan kepada responden, lalu dilakukan perhitungan 

terhadap kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari 6 dimensi yang masing masing 

dimensi terdapat empat tipe budaya organisasi yaitu Clan, Adhocracy, Market, 

Hierarchy. 

Pada setiap pertanyaan, responden diharuskan mengisi nilai pada kolom 

saat ini dan yang diharapkan. Responden diharuskan memberi nilai keempat 

alternatif. Nilai tertinggi diberikan pada alternatif yang dianggap paling sesuai 

dengan kondisi organisasi (sesuai dengan pendapat masing-masing responden). 

Jumlah keempat nilai tersebut harus bernilai 100. 

3.3.3 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 yaitu PDI, MAS, UAI, LTO dan IVR. 

3.4 Tahap Pembuatan Laporan 

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah membuat dokumentasi hasil 

penelitian berupa laporan Tugas Akhir dan mempresentasikan hasil penelitian  

untuk mengetahui hasil evaluasi yang didapat dalam melakukan penelitian. 

 

 


