
 
 

 

39 
 

Bab III  

Metodologi Penelitian 
 

3.1. Langkah-Langkah Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dengan mengunakan studi kasus. (Moloeng, 2004) 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan yang secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Metodologi Penelitian 
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3.2.Pengumpulan Data 

3.2.1. Observasi 

Menurut Sugiyono dalam Sutrisno (2009) mengemukan 

bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantra yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam 

hal ini, observasi dilakukan pada invidu-individu yang 

berhubungan lansung dengan layanan TI telah di implementasikan 

di kementrian MJTL. 

 
3.2.2. Penyebaran Kuesioner 

Dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner  yaitu 

daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada 

responden untuk mendapatkan data primer sesuai permintaan 

dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan presepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian 

atau gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, 

yang selanjutnya disebut variable penelitian. Responden dalam 

penelitian ini berjumlah 18 orang terdiri dari: Manajer TI, Advisor 

Internacional TI, international System analist, sysadmin, database 

admin, helpdesk, network administrator, system front office, ICT 

trainer dan asistant administrasi.  
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3.2.3. Studi Literatur 

Diperoleh dengan melakukan penganalisaan dan studi 

pustaka, browsing internet. Selain itu studi pustaka dilakukan 

dengan mengumpulkan beberapa teori, metode ataupun model 

pada bidang layanan strategik pengembangan TI yang 

berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Dalam hal ini 

adalah masalah-masalah mengenai proses pengembangan strategik 

dalam memberikan, mengelolah, serta mengopersikan layanan SI 

dan TI serta lebih fokus pada aspek pengembangan kemampuan 

untuk manajemen layanan yang memungkinkan layanan ini 

sebagai aset bagi DNTI kementrian MJTL. 

 
3.2.4.Analisa Informasi 

 Setelah kuesioner diisi dan dikumpulkan maka dianalisis 

sesuai dengan pernyataan yang ada dalam kuesioner dan 

disesuaikan dengan prosedur framework ITIL versi 3 dengan 

maturity level yaitu: ad-hoc (1), Repeatable (2), Defined (3), 

Managed (4) dan Optimized (5), untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada tabel lampiran B, halaman 110. 

 
 

 

 

 

 


