
15 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena lebih banyak 

menggunakan perspektif subyek melalui wawancara mendalam dan hasil penelitian 

nantinya akan digunakan sebagai kesimpulan. Permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini tidak berkenaan dengan angka tetapi lebih mendeskripsikan, 

menguraikan dan menggambarkan tentang proses pembuatan balanced scorecard. 

Tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan 

konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus (Nazir 2012:15). Tujuan menggunakan 

metode studi kasus menurut Emzir (2011:22) adalah untuk melengkapi deskripsi 

detail yang kaya tentang situasi, untuk menangkap kompleksitas penuh dan keunikan 

dari informasi kasus tersebut.  

3.2 Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan dua metode dalam mengumpulkan data kualitatif, 

yaitu: 
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3.2.1 Wawancara 

Peneliti menggunakan snowball sampling sebagai metode penentuan sampel 

karena wawancara dilakukan secara mendalam dari satu responden ke responden 

lainnya yang memenuhi kriteria. Jenis wawancara ini merupakan jenis wawancara 

semi-terstruktur yang dilakukan secara terbuka. Obyek dalam penelitian ini adalah 

balanced scorecard. Subjek dalam penelitian ini adalah informan. Pemilihan subjek 

dalam penelitian ini berdasarkan pada orang-orang yang terlibat dalam pembuatan 

balanced scorecard. Peneliti menggunakan dua narasumber, bertempat di Sekolah 

Citra Berkat Surabaya dengan tujuan untuk mengetahui kartu skor yang diterapkan, 

mendapat penjelasan tentang balanced scorecard yang diterapkan dan mendapat 

informasi secara langsung proses pembuatan balanced scorecard di Sekolah Citra 

Berkat Surabaya. Narasumber yang akan diwawancara adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Narasumber yang Diwawancara 

No Nama Jabatan 

1. Ibu Endang Koordinator Kepala Sekolah 

2. Pak Adi Penyusun balanced scorecard 
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3.2.2 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti melalui data internal 

perusahaan yaitu berupa kartu skor dari Sekolah Citra Berkat yang berisi target-target 

guna melihat pencapaian yang telah dilakukan oleh Sekolah Citra Berkat.  

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda. Peneliti akan melakukan wawancara dan yang menjadi sumber 

adalah penyusun balanced scorecard dan koordinator kepala sekolah di Sekolah Citra 

Berkat Surabaya. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk melihat target dan 

pencapaian yang telah dilakukan oleh Sekolah Citra Berkat Surabaya.  Menurut 

Bungin (2014:264-265) triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan 

mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan cara yang berbeda.  

3.4 Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara. Analisis data harus sesuai dengan 

masalah penelitian, sehingga proses analisis dapat mencapai tujuan dalam 

memecahkan masalah (Nazir 2013: 315). Analisis data kualitatif mempunyai tiga 
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macam aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Menyusun pertanyaan wawancara untuk para informan berdasarkan topik yang 

diambil. 

2. Melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara 

mendalam agar penulis dapat menggali informasi yang detail dari informan, sehingga 

penelitian ini memiliki data-data yang lengkap untuk dianalisis keabsahannya. 

Wawancara dilakukan di Sekolah Citra Berkat. Jenis wawancara merupakan 

wawancara semi-terstruktur dengan menggunakan informan yaitu koordinator kepala 

sekolah dan penyusun balanced scorecard.  Wawancara akan direkam secara 

lengkap. 

3. Hasil wawancara akan ditranskrip, direduksi ke dalam tulisan sesuai dengan bahasa 

informan yang gunakan kemudian menyusun transkrip wawancara. 

4. Pernyataan dari informan direduksi dan dipilah bagian yang berkaitan dengan topik 

permasalahaan. 

5. Data yang sudah diperoleh dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan teori-teori 

pada bab II karena hal tersebut merupakan hal terpenting untuk analisis pembahasan 

pada bab IV.  
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6.  Pada tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab 

permasalahan yang dikemukakan oleh penulis.  

3.5 Tahapan Penelitian 

 Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian kualitatif yang dijadikan patokan 

dalam penelitian (Herdiansyah 2012:46). Tahapan penelitian ini dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini peneliti mencari permasalahan yang 

unik untuk diteliti.  

2. Merumuskan masalah. Peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan 

permasalahan yang akan diteliti. 

3. Melakukan studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mendapat beberapa 

informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

4. Melakukan pengambilan data. Tahap ini dilakukan melalui wawancara dan 

dokumentasi dengan beberapa informan untuk diambil datanya.  

5. Menganalisa data. Analisis data dilakukan setelah semua data dan informasi 

yang telah didapat dari beberapa informan lalu pernyataan informan akan 

dikelompokkan sesuai dengan topik wawancara.  

6. Membuat kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 
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