
 
 

 

 

 

BAB III  
METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan konsep teoritik yang membahas mengenai berbagai 

metode atau ilmu metode-metode yang dipakai dalam penelitian. Berbagai hal yang 

berkaitan dengan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut; 1) Pendekatan dan Rancangan penelitian, 2) Kehadiran 

Peneliti, 3) Tempat dan Waktu Penelitian, 4) Sumber Data, 5) Teknik Pengambilan 

Populasi dan Sampel Penelitan,  6) Aspek Penelitian,  7) Desain Evaluasi,  8) Teknik 

Pengumpulan Data, 9) Instrumen Evaluasi, 10) Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Angket, dan 11) Teknik Analisis Data.  

 

3.1  Pendekatan dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi  keterlaksanaan program implementasi 

Sistem Penjaminan Mutu yaitu melalui SMM ISO 9001:2008 pada STBA Teknokrat 

Bandar Lampung.  Kriteria evaluasi mutu yang akan diketahui adalah bagaimana 

konteks yaitu implementasi kebijakan tersebut, mutu input yaitu pelaku kebijakan, 

mutu proses yaitu pengambilan keputusannya (decision making), dan produk yaitu 

dampaknya terhadap performance lembaga untuk kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction) melalui perbaikan terus menerus (continuous improvement). 

Mendasarkan pada tujuan tersebut, metode penelitian ini adalah evaluatif yang 
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dikembangkan oleh Stufflebeam dengan menggunakan pendekatan CIPP (Context, 

Input, Process, Product).  Evaluasi difokuskan pada evaluasi konteks (Context 

Evaluation), evaluasi input (Input Evaluation), evaluasi proses (Process Evaluation), 

dan evaluasi produk (Product Evaluation).   

 

Selain itu penelitian ini memerlukan berbagai teknik pengumpulan data dalam fokus 

yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok 

permasalahannya. Menurut Denzim dan Lincoln (1994) dalam Arifin (2011:140-141) 

menerangkan bahwa pengumpulan dan penggunaan berbagai data empirik melalui 

studi kasus, pengalaman pribadi interaksional dari visual yang menggambarkan 

momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan 

kolektif, diperlukan penelitian kualitatif.   

 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif yang memfokuskan pada 

kasus yang terjadi pada suatu obyek penelitian, baik pada organisasi (kolektif) 

maupun pada individunya, yang merupakan suatu keseluruhan secara integral.  Dalam 

konteks penelitian ini, organisasi adalah lembaga perguruan tinggi yang telah 

mengimplementasikan SMM ISO 9001:2008, sementara individu yang dimaksud 

adalah para pelaku Sistem Penjaminan Mutu Internal STBA Teknokrat, sekaligus 

merupakan informan kunci (key informant) untuk pengambilan data penelitian. 

 

Menurut Arifin (2011:141) penggunaan multi metode pengumpulan data di dalam 

satu fokus yang dikendalikan oleh masalah yang diteliti dikenal dengan triangulasi 
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yaitu pengumpulan data dari bahan-bahan empiris, sudut pandang, dan pengamatan 

yang menjadi strategi efektif dan tepat untuk menambah kekuatan, keluasan dan 

kedalaman penelitian ini.  Triangulasi, mencerminkan pemahaman yang lebih 

mendalam dan utuh mengenai suatu fenomena.  Kombinasi data yang dikumpulkan 

melalui proses pengumpulan data kualitatif, berupa data dari wawancara, observasi 

dan dokumen. Pada penelitian ini data kuantitatif melalui angket dibutuhkan untuk 

mengetahui akurasi data.   

 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan program 

dalam suatu sistem penjaminan mutu eksternal (SPME)  yaitu SMM ISO 9001:2008 

dan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dapat menjadi suatu kekuatan mutu total 

melalui perbaikan terus menerus bila keduanya disinerjikan untuk diimplementasikan 

secara bersamaan dalam bentuk kegiatan.  Untuk itu efektifitas program serta tingkat 

keberhasilan yang dicapai dari implementasi program-program tersebut dapat dilihat 

dampaknya pada STBA Teknokrat Lampung.  

 

3.2  Kehadiran Peneliti 

Peneliti hadir berperan serta, namun tidak melakukan intervensi apapun terhadap 

fenomena yang akan diungkap. Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian 

sekaligus pengumpul data. Menurut Bogdan dan Biklen (1998), kehadiran peneliti di 

lapangan berusaha berinteraksi dengan subyek penelitian secara wajar (natural 

setting), menjalin hubungan baik di lapangan yang merupakan kunci utama 

keberhasilan pengumpulan data.  Dalam hal ini, walaupun peneliti memiliki peran 

sebagai pengambil keputusan kebijakan dalam manajemen (Pembantu Ketua I STBA 

Teknokrat), namun kehadiran peneliti di lapangan tetap mengedepankan nilai-nilai 
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etika moral dan tidak mengubah latar penelitian serta mengikuti peraturan dan 

ketentuan yang berlaku, sehingga penelitian ini tidak menimbulkan konflik.  

 

Beberapa hal yang peneliti lakukan dalam pengambilan data di lapangan adalah 

sebagai berikut; 1) Peneliti berdiskusi, melalui rapat formal, informal, maupun kapan 

saja bilamana diperlukan, dengan Ketua STBA Teknokrat yang juga menjabat 

sebagai Ketua Perguruan Tinggi Teknokrat tentang Leadership dan Manajemen; 

kebijakan mutu internal dan eksternal, rencana strategis, dan sasaran mutu melalui 

visi misi dan tujuan seluruh institusi yang ada di Perguruan Tinggi Teknokrat.           

2) Peneliti melakukan kunjungan, berdiskusi, dan menanyakan langsung 

permasalahan yang terjadi, atau menghadiri rapat rutin tinjauan manajemen 

Perguruan Tinggi Teknokrat untuk mengetahui secara mendalam proses penjaminan 

mutu yang dilakukan oleh Wakil Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Teknokrat, 

tentang kebijakan, input, proses, dan sekaligus dampak implementasi SMM ISO pada 

SPMI Perguruan Tinggi Teknokrat (STMIK, AMIK, dan STBA Teknokrat).             

(2) Peneliti berdiskusi dengan seluruh Ketua Program Studi S1 Sastra Inggris, D3 

Bahasa Inggris dan D3 Bahasa Jepang, baik secara perorangan maupun rapat 

koordinasi dan evaluasi akademik di lingkungan STBA Teknokrat.  3) Peneliti juga 

berdiskusi dan melihat langsung proses layanan administratif seluruh Staf BAAKU 

Program Studi S1 Sastra Inggris, D3 Bahasa Inggris dan D3 Bahasa Jepang, baik 

secara perorangan maupun rapat koordinasi dan evaluasi layanan akademik, 

administratif, dan sarana prasarana serta sistem informasi di lingkungan STBA 

Teknokrat. 4) Peneliti dan ketua program studi melihat proses pembelajaran dosen 

melalui CCTV yang berada di ruang ketua program studi, sekaligus menganalisis 
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strength, weaknesses, opportunities dan threat (SWOT) mutu proses dan pemecahan 

masalah yang harus dilakukan. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada STBA Teknokrat yang beralamatkan di Jalan ZA. 

Pagaralam No.9-11 Kedaton Bandar Lampung pada bulan Januari sampai dengan 

Maret 2012. 

 

3.4  Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Sumber 

data penelitian ini adalah manusia dan bukan manusia (Miles dan Huberman, 1992:2). 

Sumber data manusia berfungsi sebagai subyek dan informan kunci. Sumber data 

manusia diperoleh dari beberapa informan kunci yaitu ketua perguruan tinggi, wakil 

manajemen mutu, dosen, dan mahasiswa. Sumber data bukan manusia berupa 

dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Penentuan informan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling purposive, agar data yang diperoleh 

dari informan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian (Arifin, 2011:221). 

Pengambilan sampel bukan dimaksudkan untuk mewakili populasi, melainkan pada 

relevansi dan kedalaman informasi serta didasarkan pada tema yang muncul di 

lapangan.  

 

Arifin (2011:221) menambahkan bahwa melalui teknik ini akan diperoleh informan 

kunci, dari informan kunci dapat dikembangkan untuk memperoleh informan lainnya 

dengan teknik sampel bola salju (snowball sampling). Teknik ini dlakukan secara 
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terus menerus dari informan yang satu ke informan berikutnya sehingga diperoleh 

data yang semakin lengkap dan mendalam dan pencarian sampel akan dihentikan 

apabila data yang diperoleh dirasakan sudah jenuh.  

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu catatan 

lapangan, foto-foto, hasil wawancara melalui rekaman tape recorder, dokumen  yang 

ada kaitannya dengan program SMM ISO 9001:2008 dan dokumen program 

penjaminan mutu internal (dokumen yang berkaitan dengan akreditasi) yang telah 

dilaksanakan di STBA Teknokrat.  Data tersebut diperoleh melalui penggunaan 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.  Sedangkan data kuantitatif berupa 

kuesioner yang disebarkan kepada tenaga pendidik/dosen tetap STBA Teknokrat dan 

wakil manajemen mutu Perguruan Tinggi Teknokrat untuk menilai mutu pelayanan 

akademik dan pelayanan administratif/operasional tenaga kependidikan/BAAKU. 

 

3.5   Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi merupakan wilayah 

generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil 

kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. 

Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan 

dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat 

digeneralisasikan pada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

tenaga pendidik/dosen STBA Teknokrat dan wakil manajemen mutu Perguruan 

Tinggi Teknokrat Lampung. 
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3.5.2 Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen tetap STBA Teknokrat dan wakil 

manajemen mutu Perguruan Tinggi Teknokrat Lampung yang berjumlah 28 orang 

dan beberapa mahasiswa. Arifin (2011:224) berpendapat bahwa dalam pengambilan 

dan penentuan jumlah sampel sebenarnya tidak ada ketentuan mutlak, tetapi sekadar 

dapat mengikuti petunjuk, yaitu jika jumlah anggota populasi sampai dengan 50, 

sebaiknya dijadikan sampel semua atau sering disebut sampel total, artinya seluruh 

anggota populasi dijadikan objek penelitian.  Jadi dalam hal ini, peneliti mengambil 

sampel dari seluruh jumlah populasi dosen tetap STBA Teknokrat Lampung yaitu: 28 

orang. 

 
 
Tabel 3.1  Tabel Jumlah Dosen tetap STBA Teknokrat 

(berdasarkan  dosen program studi dan jenjang pendidikan) 
 

Program Studi 
Jenjang 

Pendidikan 
Jumlah 
Populasi 

S2 S1 
Sastra Inggris 7 8 15 
Bahasa Inggris 3 5  8 
Bahasa Jepang 2 3  5 

Total 12 16 28 
 
Sumber : Data STBA Teknokrat, 2011 

 

3.6  Desain Evaluasi  

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan pendekatan CIPP (Context, 

Input, Process, Product) yang menggunakan metode riset evaluasi bertujuan untuk 

menilai dampak keterlaksanaan suatu program atau efektifitas program.  Hal ini 

sesuai dengan apa yang dijelaskan Syaodih (2005:121)  bahwa tujuan riset evaluasi 
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dalam pendidikan adalah untuk merancang, menyempurnakan, dan menguji 

pelaksanaan suatu praktek pendidikan berupa program, kebijakan, manajemen, 

regulasi administrasi, kurikulum, pembelajaran, dan praktek penunjang lainnya.   

 

Dalam penelitian evaluasi ini menggunakan teori CIPP dari Stufflebeam. Untuk 

mengetahui lebih jelas perencanaan evaluasi yang akan dilaksankan, dapat dilihat 

pada tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.2  Tabel Perencanaan Evaluasi 

No Komponen Indikator Jenis Instrumen Sumber Data 
1 Evaluasi 

Konteks 
- Kebijakan program penjaminan 

mutu internal  
 

- Kesesuaian program 
penjaminan mutu SMM ISO 
9001:2008 dengan kebijakan 
pemerintah 

 
 
- Pelaksanaan kebijakan 

penjaminan mutu SMM ISO 
9001:2008 pada STBA 
Teknokrat. 

 
- Kesesuaian dokumen 

penjaminan mutu  SMM ISO 
9001:2008 dan BAN PT 

 

- Pedoman wawancara 
penilan kebijakan 
penjaminan mutu internal 

- Pedoman wawancara 
kesesuaian kebijakan 
program penjaminan mutu 
SMM ISO 9001:2008 
dengan kebijakan 
pemerintah 

- Angket penilaian 
kebijakan penjaminan 
mutu SMM ISO 
9001:2008 pada STBA 
Teknokrat. 

- Observasi kesesuaian 
dokumen panjaminan 
mutu SMM ISO 
9001:2008 dan BAN PT  

- Ketua PT 
- Wakil 

Manajemen 
Mutu (WMM) 

- Ketua Prodi 
STBA 

- Dokumen 
SMM ISO 
9001:2008 

- Dokumen 
akreditasi 
BAN PT 

2 Evaluasi   
Input 

Identifikasi sumberdaya lembaga: 
- Kebijakan dengan input 

pendidikan yang ada. 
 

- Kesesuaian mutu sumberdaya 
yang menunjang proses 
pembelajaran  
 

- Mutu evaluasi input pendidikan 
di perguruan tinggi 
 

- Mutu sarana prasarana dan 
sistem informasi di perguruan 
tinggi  

 

- Wawancara kesesuaian 
kebijakan dengan input 
pendidikan yang ada. 

- Angket kesesuaian mutu 
sumberdaya yang 
menunjang proses 
pembelajaran  

- Angket evaluasi input 
pendidikan di perguruan 
tinggi 

- Observasi prasarana di 
perguruan tinggi  

 

- Ketua 
Program Studi 

- Dosen 
- Mahasiswa 
- Dokumen 

SMM ISO 
9001:2008 
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Tabel 3.2 (Lanjutan)  

3 Evaluasi 
Proses 

Mengamati pelaksanaan dan 
implementasi program 
penjaminan mutu internal yang 
berbasiskan BAN PT dengan 
penjaminan mutu SMM ISO 
9001:2008 meliputi : 
 
- Penilaian mutu pelayanan 
 
- Penilaian mutu proses 

pembelajaran  
- Penilaian pelayanan dan sarana 

prasarana 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Angket penilaian mutu 

pelayanan BAAKU 
- Angket penilaian mutu 

proses pembelajaran  
- Wawancara berstruktur 

pelayanan dan sarana 
prasarana  

 

 
 
 
 
 
 
 
Dosen 

4 Evaluasi 
Produk 

Dampak penerapan SMM ISO 
9001:2008 

- Pedoman wawancara 
dampak pelaksanaan  
SMM ISO 9001:2008 
 

- Ketua 
Program Studi 

- Mahasiswa 

 

 

3.7  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2009:308) 

mengatakan bahwa tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data-data dan 

informasi yang akan dikumpulkan dalam penelitian  ini memiliki bermacam-macam 

bentuk dan karakteristik yang masing-masing membutuhkan teknik yang berbeda 

dalam proses pengumpulan dan analisisnya. Selanjutnya data yang diperoleh dalam 

penelitian ini dianalisis menurut jenis data dan teknik analisis yang sesuai untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. 

 

Data dalam penelitian evaluatif ini dikumpulkan memakai pendekatan CIPP  dengan 

metode kualitatif. Menurut Sonhaji (2004:34) dalam pendekatan kualitatif melalui 
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teknik wawancara, pengamatan atau observasi, dan studi dokumentasi. Data deskriptif 

kuantitatif dengan memakai angket/kuesioner. Keempat teknik pengumpulan data 

tersebut dipergunakan dalam penelitian ini, namun diutamakan menggunakan teknik 

wawancara mendalam karena dapat mengungkap makna yang tersembunyi dibalik 

fenomena. Adapun teknik pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi, 

dokumentasi dan kuesioner dipergunakan guna membantu, memperkaya, serta 

melengkapi data penelitian yang diperlukan. 

 

3.7.1 Wawancara 

Esterberg dalam Sugiyono (2009:317) mendefinisikan bahwa wawancara  merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Arifin (2011:233) 

menyatakan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan 

responden untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara langsung adalah wawancara 

yang dilakukan secara langsung dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan yakni peneliti itu sendiri, dan yang diwawancarai 

(interviewee) yaitu subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu tanpa 

melalui perantara. Sedangkan wawancara tidak langsung artinya pewawancara 

menanyakan sesuatu kepada responden melalui perantara, seperti angket. 

 

Maksud mengadakan wawancara seperti dikemukakan oleh Lincoln dan Guba 

(1985:266) antara lain untuk: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, rekonstruksi kebulatan-kebulatan 
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yang dialami pada masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan yang diharapkan 

untuk masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi 

yang telah dikembangkan oleh peneliti.  

 

Guba dan Lincoln dalam Arifin (2011:234) menyatakan bahwa wawancara dapat 

dibedakan;  

(a) wawancara oleh tim atau panel, yakni wawancara yang dilakukan oleh 
dua orang atau lebih terhadap seseorang, (b) wawancara tertutup dan 
wawancara terbuka (covert and overt), pada wawancara tertutup subyek 
tidak mengetahui dan tidak menyadari maksud dari wawancara, sedangkan 
pada wawancara terbuka subyek mengetahui maksud dari wawancara, (c) 
wawancara riwayat secara lisan, yakni wawancara terhadap orang yang 
pernah membuat sejarah atau karya ilmiah untuk mengungkap riwayat 
hidupnya, (d) wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, pada 
wawancara tidak terstruktur pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, 
sedangkan wawancara terstruktur pertanyaan-pertanyaan telah disusun 
dengan ketat berdasarkan atas masalah atau fokus penelitian. 
 
 
 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terbuka, tidak 

terstruktur, dan teknik probing. Penggunaan wawancara terbuka karena sebelum 

memulai wawancara, peneliti mengemukakan maksud dan tujuan dari wawancara. 

Jenis wawancara yang peneliti lakukan yaitu melalui wawancara campuran, 

terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu sebelum melakukan wawancara dengan 

informan peneliti terlebih dahulu menyusun petunjuk umum wawancara berupa garis-

garis besar pertanyaan yang erat kaitannya dengan fokus penelitian yang nantinya 

menuntut jawaban campuran, ada yang berstruktur ada pula yang bebas. Berdasarkan 

garis-garis besar pertanyaan tersebut, peneliti selanjutnya mengembangkan 

pertanyaan lacakan berikutnya (probing) namun tetap berpedoman pada fokus 

penelitian dan konstruk teoritik yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian pendidikan menurut Darmadi 

(2011:265) mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh 

instrumen peneliti lainnya. Beberapa keunggulan itu antara lain: 

a) Peneliti memperoleh rerata jawaban yang relatif tinggi dari responden 
b) Peneliti dapat membantu menjawab yang diakibatkan ketidakjelasan 

pertanyaan. 
c) Peneliti dapat mengontrol jawaban responden secara lebih teliti dengan 

mengamati reaksi atau tingkah laku yang diakibatkan oleh pertanyaan 
dalam proses wawancara. 

d) Peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak dapat diungkapkan 
dengan cara angket/kuesioner ataupun pengamatan/observasi. Informasi 
tersebut misalnya, jawaban yang sifatnya pribadi dan bukan pendapat 
kelompok, atau informasi alternatif (grape-vine) dari suatu kejadian 
penting. 

 

Wawancara mendalam dilakukan terhadap Ketua STBA Teknokrat, Wakil 

Manajemen Mutu (WMM), yang telah ditetapkan sebagai informan kunci, ketua 

program studi, beberapa dosen, beberapa mahasiswa dan alumni. Wawancara 

terhadap Wakil Manajemen Mutu (WMM) menggunakan garis-garis besar pertanyaan 

yang meliputi; (a) jatidiri  (b) PDCA (Plan, Do, Check, Action),  implementasi SMM 

ISO, (c) permasalahan dalam melaksanakan tugas SMM ISO, dan (d) cara WMM 

mengatasi masalah dalam pelaksanaan tugas SMM ISO (e) strategi melaksanakan 

SMM ISO.   

 

3.7.2  Pengamatan/observasi  

Terdapat beberapa alasan mengapa pengamatan atau observasi dalam penelitian 

kualitatif dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Pengamatan atau observasi adalah 

instrumen lain yang sering dijumpai dalam penelitian pendidikan. Dalam pengamatan 

ini peneliti lebih banyak menggunakan salah satu panca indranya yaitu indra 

penglihatan. Instrumen pengamatan akan lebih efektif jika informasi yang hendak 

diambil berupa fakta fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi 
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alami. Seperti dikemukakan oleh Sugiyono (2009:310) bahwa melalui pengamatan, 

peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.  

 

Dalam penelitian pendidikan, Darmadi (2011:264) membedakan metode pengamatan 

menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut :   

(a) Pengamatan Terbuka; Pada proses ini, peneliti dalam menjalankan 
tugasnya ditengah-tengah kegiatan responden diketahui secara terbuka, 
sehingga antara responden dengan peneliti terjadi hubungan atau interaksi 
secara wajar. (b) Pengamatan tertutup; Pada proses, peneliti tidak mengetahui 
responden yang bersangkutan. Model pengamatan tertutup berfungsi untuk 
mengetahui reaksi responden secara wajar dan tidak dibuat-buat, sehingga 
peneliti dapat memperoleh data yang diinginkan. (c) Pengamatan tidak 
langsung; Pada proses ini, peneliti dapat melakukan pengambilan data dari 
responden walaupun mereka tidak hadir secara langsung ditengah-tengah 
responden. Pengamatan secara tidak langsung dapat dilakukan secara mudah 
seiring perkembangan teknologi yang ada untuk membantu pengumpulan data 
seperti penggunaan telpon, televisi jarak jauh, dan jasa satelit. 
 
 

Keterlibatan peneliti dalam melakukan pengamatan berperan serta menurut Spradley 

(1980:51) tingkat kedalamannya beragam yaitu dari yang tidak berperanserta, 

berperanserta pasif, berperan-serta aktif, sampai berperan-serta penuh. Berperan serta 

moderat peneliti lakukan untuk memperoleh data tentang: (1) pelaksanaan proses 

belajar mengajar di kelas, (2) mengamati intensitas kegiatan wakil manajemen mutu, 

(3) mengamati kegiatan manajemen dan staf administrasi, (4) mengamati kegiatan 

mahasiswa dan dosen di kelas, (5) mengamati kegiatan para dosen di luar kelas, 

seperti bimbingan akademik (memvalidasi rencana studi dan perubahan rencana studi, 

menyampaikan pesan kepada mahasiswa), memasukkan nilai dan memperbaiki nilai 

matakuliah lewat jaringan intranet. Pada waktu mengamati kegiatan mahasiswa dan 

dosen, peneliti juga menanyakan kesulitan-kesulitan yang sering dijumpai oleh para 

mahasiswa dan dosen berkenaan dengan implementasi program SMM ISO.  
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Berperan serta aktif, tidak langsung dalam rangka mengamati proses pelaksanaan 

SMM ISO, peneliti melakukan, seperti; melihat proses belajar mengajar di kelas 

dengan memakai kamera CCTV yang telah ada di seluruh kelas STBA Teknokrat. 

Berperan serta aktif juga peneliti lakukan untuk mengamati sikap serta perilaku dosen 

dan mahasiswa yang berkaitan dengan pelaksanaan program SMM ISO. Peneliti juga 

melakukan pengamatan yang tidak berperan serta, yaitu dalam mengamati aktifitas 

staf administrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seperti; menerima pertanyaan 

dan/atau keluhan dari dosen lewat telepon, menerima mahasiswa yang mengecek 

kebenaran data, pembuatan transkrip, dan lain sebagainya. 

 

3.7.3  Dokumentasi   

Mantja (2008:68) mengatakan bahwa pada penelitian kualitatif sebagian besar data 

diperoleh dari sumber manusia melalui teknik utama wawancara dan pengamatan 

berperanserta yang dikenal dengan metode interaktif, tetapi data dapat juga diperoleh 

dari sumber data bukan manusia yang biasanya berupa dokumen yang bersifat non-

interaktif. Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari 

bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada.  Menurut Moleong 

(2005:161) dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsir, bahkan untuk meramalkan. 

 

Darmadi (2011:266) mengatakan bahwa sumber dokumen yang ada pada umumnya 

daapt dibedakan menjadi dua macam dokumen yaitu dokumen resmi, termasuk surat 

keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan dari kantor atau 
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organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin 

berupa surat nota, surat pribadi yang memberikan informasi kuat terhadap suatu 

kejadian. 

 

Menurut Guba dan Lincoln (1981:233) dokumen dapat digunakan untuk keperluan 

penelitian karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut;  

(a) merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong penelitian, (b) 
berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian, (c) sesuai dengan penelitian 
kualitatif karena sifatnya yang alamiah, dan sesuai dengan konteks penelitian, 
(d) relatif murah dan mudah diperoleh walau harus dicari dan ditemukan, (e) 
tidak reaktif, sehingga tidak sulit untuk ditemukan, (f) hasil pengkajian isi, 
akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap 
sesuatu yang diteliti. 

 

Kajian dokumen dalam penelitian ini dilakukan untuk mempertajam dan melengkapi 

data tentang implementasi SMM ISO serta untuk memperoleh informasi yang 

lengkap tentang karakteristik latar penelitian. Dokumen-dokumen yang dikaji dalam 

penelitian ini berupa; (1) Buku Pedoman Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 

Teknokrat, (2) Statuta STBA Teknokrat, (3) Dokumen WMM SMM ISO, (4) 

Rencana Strategis STBA Teknokrat 2011-2015, (5) Manual prosedur SMM ISO 

untuk mahasiswa, dosen, ketua program studi,  (6) dan beberapa makalah sosialisasi 

program SMM ISO. 

 

Untuk melihat lebih jelas perencanaan pengumpulan data yang akan dilaksanakan, 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3.3  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

No Komponen Teknik Pengumpulan Data Instrumen yang 
digunakan 

1 Evaluasi 
Konteks 

- Pedoman wawancara penilaian kebijakan penjaminan 
mutu  

- Pedoman wawancara kesesuaian kebijakan program 
penjaminan mutu SMM ISO 9001:2008 dengan 
kebijakan pemerintah 

- Angket penilaian kebijakan penjaminan mutu SMM ISO 
9001:2008 pada STBA Teknokrat. 

- Observasi kesesuaian dokumen panjaminan mutu SMM 
ISO 9001:2008  
 

Instrumen evaluasi 
konteks  

2 Evaluasi 
Input 

- Wawancara tidak terstruktur mengenai kesesuaian 
kebijakan SMM ISO 9001:2008 yang ada dengan input 
pendidikan yang ada di perguruan tinggi 

- Angket kesesuaian mutu sumberdaya yang menunjang 
proses pembelajaran  

- Angket evaluasi input pendidikan di STBA Teknokrat 
- Observasi sarana prasarana di STBA Teknokrat  
 

Instrumen evaluasi 
input  
 
Instrumen observasi 

3 Evaluasi 
Proses 

- Angket penilaian mutu pelayanan 
- Angket penilaian mutu proses pembelajaran  
- Wawancara berstruktur pelayanan dan sarana dan 

prasarana  
 

Instrumen evaluasi 
proses  
 

4 Evaluasi 
Produk 

- Pedoman wawancara penerapan SMM ISO 9001:2008 
 

Pedoman wawancara 

 

3.8  Instrumen Evaluasi 

Ada berbagai instrumen yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk 

dokumen, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Instrumen diisi dan 

ditujukan kepada manajemen, tenaga pendidik/dosen, tenaga kependidikan, peserta 

didik, dan pengamat/peneliti yang mendapatkan informasi melalui studi dokumentasi, 

wawancara, dan observasi.   

 

3.8.1 Instrumen Evaluasi Konteks 

Evaluasi context adalah upaya untuk menggambarkan pemahaman penerapan sistem 

penjaminan mutu internal (SPMI) dan memerinci kesesuaian atau relevansi standar 
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kebijakan yang belum terpenuhi, serta tujuan program. Evaluasi konteks dalam 

penelitian ini meliputi (1) Kebijakan SMM ISO 9001:2008 yang ada di perguruan 

tinggi, (2) Kebijakan yang dibuat WMM dan team pelaksana SMM ISO 9001:2008 

sebagai acuan dalam proses penjaminan mutu pendidikan, (3) Peraturan dan 

kebijakan pemerintah yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan, dan (4) 

Relevansi sasaran mutu yang ditetapkan WMM atas penerapan SMM ISO 9001:2008 

dengan kebijakan visi, misi dan rencana strategis institusi dan program studi.  

Evaluasi dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi yang diisi 

oleh pengamat/peneliti. 

a. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Penilaian Kesesuaian Program 
Penjaminan Mutu SMM ISO 9001:2008 Dengan Kebijakan Pemerintah 
oleh Ketua Program Studi. 
 
Wawancara dilakukan dengan beberapa pertanyaan berikut ini: 

1) Kebijakan mutu internal perguruan tinggi 

2) Kebijakan SMM ISO 9001:2008 

3) Kebijakan mutu yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang 

tertuang pada peraturan pemerintah 

 
b. Kisi-Kisi Instrumen Angket Penilaian Kebijakan Penjaminan Mutu 

SMM ISO 9001:2008  
 
 

Tabel 3.4 Instrumen Angket Penilaian Kebijakan Penjaminan Mutu  
SMM ISO 9001:2008  

 
No Indikator No soal Jumlah 

 
Penerapan kebijakan 
penjaminan mutu SMM ISO 
9001:2008  

1-8 8 

Jumlah 8 
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3.8.2 Instrumen Evaluasi Input 

Sumber daya input adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk 

memasok suatu organisasi dengan sumber yang tepat baik manusia ataupun non 

manusia untuk diberdayakan dengan tepat pada saat organisasi memerlukannya. 

Penilaian terhadap sumber daya input dilakukan oleh pengamat/peneliti melalui 

wawancara, dokumen, observasi dan angket.  

a. Penilaian ketersediaan sumberdaya masukan oleh ketua program studi 

Penelitian ini dilakukan melalui angket dan wawancara yang dilaksanakan 

untuk mengetahui secara lebih terperinci tentang kriteria sumberdaya masukan 

yang diatur oleh ketua program studi berdasarkan kebijakan pemerintah.  

b. Kisi-Kisi Penilaian Angket Ketersediaan Sumberdaya Masukan Oleh 

Dosen.  

Tabel 3.5  Angket Ketersediaan Sumberdaya Masukan 

No Indikator No soal Jumlah 
1 Tenaga Pendidik (Dosen)  1-5 5 

2 Tenaga Kependidikan       
(Staf administrasi) 6-10 5 

3 Sarana Prasarana 11-15 5 
Jumlah 15 

 

c. Penilaian ketersediaan sumberdaya masukan di perguruan tinggi 

Pada bagian ini, penelitian dilakukan dengan observasi sarana dan prasarana 

untuk mengetahui secara lebih terperinci apakah sumberdaya masukan yang 

ada di perguruan tinggi sudah memenuhi kriteria yang ditetetapkan 

pemerintah. 
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3.8.3 Instrumen Evaluasi Proses 

Evaluasi proses dalam penelitian ini merupakan penilaian aktivitas pelaksanaan 

kegiatan penerapan SMM ISO 9001:2008 yang sesuai dengan perencanaan. Evaluasi 

proses menggunakan instrumen, yaitu instrument dokumen, angket dan observasi 

oleh dosen dan ketua program studi. 

a. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Mutu Pelayanan 
 

Tabel 3.6 Penilaian Mutu Pelayanan 
 
No Aspek No Butir Jumlah 
1 Keandalan (reliability) 1-4 4 
2 Ketanggapan (responsiveness) 5-8 4 
3 Keterjaminan (assurance) 9-12 4 
4 Perhatian (empathy) 13-16 4 
5 Penampilan (tangible) 17-20 4 

Jumlah 20 
 

 

b. Kisi-Kisi Instrumen untuk Mengukur Penilaian Mutu Pembelajaran oleh 
Sesama Dosen 
 

 Tabel 3.7  Penilaian Mutu Pembelajaran 
 

No Aspek No Butir Jumlah 
1 Kompetensi Pedagogik 1-5 5 
2 Kompetensi Profesional 6-10 5 
3 Kompetensi Kepribadian 11-15 5 
4 Kompetensi Sosial 16-20 5 

Jumlah 20 
 

 

3.8.4 Instrumen Evaluasi Product (Produk) 

Evaluasi produk dalam penelitian ini adalah evaluasi akan dampak ketercapaian 

program SMM ISO 9001:2008 ditandai dengan peningkatan efektivitas kerja, 

pengetahuan dan sikap. Instrumen yang digunakan dalam evalusi produk ini adalah: 
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1) Wawancara tidak terstruktur mengenai dampak penerapan SMM ISO 9001:2008 

pada perguruan tinggi 

2) Angket ketercapaian dampak penerapan SMM ISO 9001:2008 pada proses 

pembelajaran. 

 

3.9  Validitas dan Reliabilitas Instrumen Angket 

Sedangkan proses validasi dalam suatu penelitian ini dilakukan untuk mencari 

keabsahan data. Secara menyeluruh validasi terhadap data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui proses triangulasi sumber data. Dalam hal ini Patton (2006:19) 

memberi pengertian bahwa triangulasi sumber data penelitian artinya 

membandingkan data pengamatan dengan data wawancara; membandingkan apa yang 

dikatakan orang di masyarakat dengan apa yang mereka katakan sendiri: mengecek 

konsistensi apa yang dikatakan orang sepanjang waktu; dan membandingkan 

perspektif orang dengan sudut pandang yang berbeda.  

 

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan antara lain terhadap data hasil wawancara 

dengan Ketua STBA Teknokrat mengenai kondisi lingkungan perguruan tinggi 

sebagai konteks program dengan hasil pengamatan terhadap lingkungan perguruan 

tinggi tersebut, serta angket tentang persepsi dosen perguruan tinggi terhadap 

program SMM ISO 9001:2008. Selain itu triangulasi juga dilakukan terhadap data 

hasil angket tentang motivasi dan kompetensi dosen dengan hasil pengamatan 

terhadap proses pembelajaran dan persepsi antar dosen  mengenai motivasi dan 

kompetensi dosen.  
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Sugiyono (2009:363) menyatakan validitas sebuah tes menunjukkan sejauhmana 

instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya 

Sugiyono menjelaskan uji dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment. 

Pengujian validitas diperoleh dari mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total 

yang merupakan jumlah tiap skor item. Hasil korelasi bagian total inilah yang diuji 

signifikansinya untuk menentukan valid tidaknya item tersebut terhadap faktornya. 

Item yang mempunyai korelasi positif di atas nilai r kritis tabel menunjukkan bahwa 

item tersebut valid. Rumus Product Moment dari Karl Pearson  adalah: 
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∑ ∑
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Dengan xyr  =  Koefisien korelasi antar gejala x dan gejala y 

    x  =  Skor butir item 

     y  =  Jumlah skor 

    n  =  Jumlah data 

 

Jika hasil perhitungan ternyata r hitung > r tabel maka butir instrumen dianggap valid, 

sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dianggap tidak valid (invalid), sehingga 

instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian. 

 

Untuk mengukur validitas  instrumen penelitian ini dilakukan  dengan menguji 

validitas konstruk. Validitas konstruk adalah  validitas yang mempermasalahkan 

seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa yang benar-benar dimaksudkan 

hendak diukur sesuai dengan konstruk atau konsep khusus atau definisi konseptual 

yang telah ditetapkan. Butir-butir instrumen yang ditulis untuk masing-masing 

indikator harus benar-benar dapat mengukur secara tepat indikator yang hendak 

diukur. 
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Sedangkan Sugiyono (2010:365) mengatakan bahwa untuk mengukur reliabilitas 

angket, dilakukan dengan menguji kestabilan (test-retest) dan internal konsistensi. 

Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan menghitung koefisien Alpha, dimana 

koefisien reliabilitas diterima untuk menentukan instrumen yang valid yaitu koefisien 

alpha ≥ 0,50.  Rumus koefisien Alpha atau Alpha Cronbach yang digunakan untuk 

mengukur reliabilitas angket  penelitian ini adalah: 
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Keterangan: 

α   =  Koefisien reliabilitas 

k   =  banyaknya butir 

Si
2  =  Varians skor butir 

St
2 =  Varians skor total 

 
Untuk menentukan tingkat reliabilitas, digunakan klasifikasi korelasi yang 

dikemukakan Arikunto (2009:67), yaitu: 0,00 – 0,20 korelasi sangat rendah, 0,21 – 

0,40 korelasi rendah, 0,41 – 0,60 korelasi cukup, 0,61 – 0,80 korelasi tinggi, 0,81 – 

1,00 korelasi sangat tinggi. Jika hasil tersebut korelasinya 0,80. maka tes tersebut 

memiliki reliabilitas tinggi. Sebaliknya jika korelasinya 0,40, maka tes tersebut 

korelasinya rendah.  

 

Instrumen dalam penelitian ini sebelum digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba 

dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur. Uji coba 

dilakukan terhadap 28 orang dosen tetap Perguruan Tinggi Teknokrat sebagai 

responden uji coba di luar sampel penelitian. Hasil uji validitas instrument yang ada 

pada penelitian ini dapat dijabarkan  berikut ini : 
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a. Hasil Uji Validitas Instrumen Konteks 

Berikut adalah tabel hasil uji validitas konteks atau variabel X1. Tabulasi data dan 

output hitungan disajikan pada lembar lampiran. 

Tabel 3.8  Tabel Hasil Analisis Validitas Angket untuk Variabel X1 

P4engamatan Harga Signifikansi 
Korelasi Kondisi Simpulan 

P1 – X1 0,000 Sig < α (0,05) Valid 
P2 – X1 0,005 Sig < α (0,05) Valid 
P3 – X1 0,005 Sig < α (0,05) Valid 
P4 – X1 0,004 Sig < α (0,05) Valid 
P5 – X1 0,000 Sig < α (0,05) Valid 
P6 – X1 0,027 Sig < α (0,05) Valid 
P7 – X1 0,004 Sig < α (0,05) Valid 
P8 – X1 0,000 Sig < α (0,05) Valid 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012 
 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 8 butir pernyataan, ternyata keseluruhan butir 

dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrument penelitian. 

 

b. Hasil Uji Validitas Instrumen Input 

Berikut adalah tabel hasil uji validitas Input atau variabel X2, Tabulasi data dan 

output hitungan disajikan pada lembar lampiran. 
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Tabel 3.9   Tabel Hasil Analisis Validitas Angket untuk Variabel X2 

Pengamatan Harga Signifikansi 
Korelasi Kondisi Simpulan 

P1 – X2 0,008 Sig < α (0,05) Valid 
P2 – X2 0,001 Sig < α (0,05) Valid 
P3 – X2 0,014 Sig < α (0,05) Valid 
P4 – X2 0,001 Sig < α (0,05) Valid 
P5 – X2 0,008 Sig < α (0,05) Valid 
P6 – X2 0,001 Sig < α (0,05) Valid 
P7 – X2 0,014 Sig < α (0,05) Valid 
P8 – X2 0,008 Sig < α (0,05) Valid 
P9 – X2  0,035 Sig < α (0,05) Valid 

P10 – X2 0,001 Sig < α (0,05) Valid 
P11 – X2 0,014 Sig < α (0,05) Valid 
P12 – X2 0,104 Sig < α (0,05) Tidak Valid 
P13 – X2 0,014 Sig < α (0,05) Valid 
P14 – X2 0,001 Sig < α (0,05) Valid 
P15 – X2 0,001 Sig < α (0,05) Valid 

              
 Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012 

 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 15 butir pertanyaan, ternyata terdapat 14 

butir dinyatakan valid, dan 1 butir pertanyaan yang tidak valid dianulir, digantikan 

dengan pertanyaan lain, dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

 

c. Hasil Uji Validitas Instrumen Proses (Mutu Pembelajaran) 

Berikut adalah tabel hasil uji validitas proses (Mutu Pembelajaran/Dosen) atau 

variabel X3. Tabulasi data dan output hitungan disajikan pada lembar lampiran. 
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Tabel 3.10  Tabel Hasil Analisis Validitas Proses  
                     (Mutu Pembelajaran/Dosen) untuk Variabel X3 

 
Pengamatan Harga Signifikansi 

Korelasi Kondisi Simpulan 

P1 – X3 0, 000 Sig < α (0,05) Valid 
P2 – X3 0, 002 Sig < α (0,05) Valid 
P3 – X3 0, 000 Sig < α (0,05) Valid 
P4 – X3 0, 003 Sig < α (0,05) Valid 
P5 – X3 0, 002 Sig < α (0,05) Valid 
P6 – X3 0, 002 Sig < α (0,05) Valid 
P7 – X3 0, 000 Sig < α (0,05) Valid 
P8 – X3 0, 003 Sig < α (0,05) Valid 
P9 – X3  0, 961 Sig < α (0,05) Tidak Valid 
P10 – X3 0, 003 Sig < α (0,05) Valid 
P11 – X3 0, 003 Sig < α (0,05) Valid 
P12 – X3 0, 000 Sig < α (0,05) Valid 
P13 – X3 0, 003 Sig < α (0,05) Valid 
P14 – X3 0, 002 Sig < α (0,05) Valid 
P15 – X3 0, 003 Sig < α (0,05) Valid 
P16 – X3 0, 002 Sig < α (0,05) Valid 
P17 – X3 0, 000 Sig < α (0,05) Valid 
P18 – X3 0, 002 Sig < α (0,05) Valid 
P19 – X3 0, 002 Sig < α (0,05) Valid 
P20 – X3 0,000 Sig < α (0,05) Valid 

             
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012 

 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 20 butir pertanyaan, ternyata terdapat 19 butir 

dinyatakan valid, 1 butir pertanyaan yang tidak valid dianulir dan digantikan dengan 

pertanyaan lain, kuesioner dapat digunakan sebagai instrument penelitian. 

 

d. Hasil Uji Validitas Instrumen Proses (Baaku) 

Berikut adalah table hasil uji validitas proses (BAAKU) atau variabel X4. Tabulasi 

data dan output hitungan disajikan pada lembar lampiran. 
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Tabel 3.11  Tabel Hasil Analisis Validitas Proses (Baaku) untuk Variabel X4 

Pengamatan Harga Signifikansi 
Korelasi Kondisi Simpulan 

P1 – X4 0, 001 Sig < α (0,05) Valid 
P2 – X4 0, 005 Sig < α (0,05) Valid 
P3 – X4 0, 001 Sig < α (0,05) Valid 
P4 – X4 0, 044 Sig < α (0,05) Valid 
P5 – X4 0, 001 Sig < α (0,05) Valid 
P6 – X4 0, 001 Sig < α (0,05) Valid 
P7 – X4 0, 001 Sig < α (0,05) Valid 
P8 – X4 0, 005 Sig < α (0,05) Valid 
P9 – X4  0, 001 Sig < α (0,05) Valid 

P10 – X4 0, 005 Sig < α (0,05) Valid 
P11 – X4 0, 001 Sig < α (0,05) Valid 
P12 – X4 0, 948 Sig < α (0,05) Tidak Valid 
P13 – X4 0, 001 Sig < α (0,05) Valid 
P14 – X4 0, 557 Sig < α (0,05) Tidak Valid 
P15 – X4 0, 001 Sig < α (0,05) Valid 
P16 – X4 0, 001 Sig < α (0,05) Valid 
P17 – X4 0, 001 Sig < α (0,05) Valid 
P18 – X4 0, 005 Sig < α (0,05) Valid 
P19 – X4 0, 001 Sig < α (0,05) Valid 
P20 – X4 0, 001 Sig < α (0,05) Valid 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012 
 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 20 butir pernyataan, ternyata terdapat 18 butir 

dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai instrument penelitian. 

e. Hasil Uji Validitas Instrumen Produk 

Berikut adalah tabel hasil uji validitas produk atau variabel Y. Tabulasi data dan 

output hitungan disajikan pada lembar lampiran. 

Tabel 3.12  Tabel Hasil Analisis Validitas Angket untuk Variabel Y 

Pengamatan Harga Signifikansi 
Korelasi Kondisi Simpulan 

P1 – Y 0,005 Sig < α (0,05) Valid 
P2 – Y 0,005 Sig < α (0,05) Valid 
P3 – Y 0,001 Sig < α (0,05) Valid 
P4 – Y 0,001 Sig < α (0,05) Valid 
P5 – Y 0,005 Sig < α (0,05) Valid 
P6 – Y 0,001 Sig < α (0,05) Valid 
P7 – Y 0,005 Sig < α (0,05) Valid 
P9 – Y 0,001 Sig < α (0,05) Valid 

P10 – Y 0,001 Sig < α (0,05) Valid 
   
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012 
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Berdasarkan hasil pengolahan data dari 10 butir pernyataan, ternyata keseluruhan 

butir dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Data hasil ujicoba terhadap 15 orang responden diolah menggunakan program SPSS.  

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari pertanyaan pada: 

1) instrumen C (Context: Kebijakan); dari 8 butir pertanyaan seluruhnya valid;  

2) instrumen I (Input:Sumber Daya); dari 15 butir pertanyaan, valid sejumlah 14 dan 

1 pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 12 tidak valid, dianulir dan diganti 

pertanyaan lain;  

3) instrumen P1 (Proses 1: Proses Mutu Pembelajaran); dari 20 pertanyaan, yang 

valid sejumlah 19 pertanyaan dan 1 pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 9 tidak 

valid, dianulir dan diganti pertanyaan lain; instrumen P2 (Proses 2:Layanan 

BAAKU); dari 20 pertanyaan, yang valid sejumlah 18 pertanyaan dan 2 

pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 12 dan 14 tidak valid, dianulir dan diganti 

pertanyaan lain; 

4) instrumen P (Produk) 10 butir pertanyaan seluruhnya valid. 

 

3.10 Teknik Analisis data 

Teknik analisa data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk komponen 

evaluasi konteks, analisa dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung persentase 

penilaian komponen konteks yang meliputi kesesuaian penilaian kebijakan SMM ISO 

9001:2008 yang diperoleh melalui wawancara tak terstruktur untuk selanjutnya 

dilakukan analisa kualitatif. 
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Demikian selanjutnya untuk komponen evaluasi input, analisa data dilakukan secara 

kuantitatif dengan menghitung persentase penilaian komponen input dan dilakukan 

analisis secara kualitatif dengan menelaah ketepatan sumber daya input. Sumber daya 

input yang dianalisis melalui kuesioner adalah sumberdaya tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, dan sarana prasarana. 

  

Demikian berulang secara kualitatif dalam mengukur komponen evaluasi proses yang 

berkaitan dengan informasi keterlaksanaan program SMM ISO 9001:2008. 

Pengukuran dilakukan melalui perhitungan data kuantitatif dengan melihat hasil 

perhitungan mutu pelayanan, penilaian dosen dan skala sikap pelaksana SMM ISO 

9001:2008. Data juga diperkuat melalui observasi yang dilakukan. Hasil perhitungan 

kemudian dianalisis secara kualitatif. 

 

Komponen produk dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif 

dilakukan dari hasil wawancara yang dilakukan pada manajemen, dosen, mahasiswa 

dan alumni, sehingga hasil pelaksanaan program SMM ISO 9001:2008 dapat 

dianalisa secara tepat. Perhitungan data secara kuantitatif dilakukan untuk data 

kuesioner mengenai keberhasilan program SMM ISO 9001:2008.   

 

Penelitian ini juga melalui pendekatan kualitatif, sehingga perlu uraian secara 

terperinci mengenai definisi dan tatacara pengambilan data melalui dokumen, 

wawancara, dan observasi. Data dalam penelitian kualitatif menurut Patton (2006:22) 

terdiri atas; (1) deskripsi yang rinci (detailed descriptions) mengenai situasi, 

peristiwa, orang, interaksi dan perilaku, (2) pernyataan seseorang (direct quotations) 
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tentang pengalaman, sikap, keyakinan dan pikirannya, serta dari dokumen-dokumen. 

Sedangkan menurut Milles dan Huberman (1992:15) data kualitatif terdiri dari 

banyak kata-kata dan bukan angka-angka, yang deskripsinya memerlukan interpretasi 

sehingga dapat diketahui makna dari kata-kata tersebut, sehingga dalam analisis data 

harus dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data . 

 

Dalam penelitian kualitatif menurut Sonhadji (2001:32) analisis data dilakukan 

selama dan setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik analisis domain, analisis 

taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema. Peneliti dapat menggunakan 

analisis statistik nonparametrik, logika, etika atau estetika. Adapun Milles dan 

Huberman (1992:16) mengemukakan, pada penelitian kualitatif analisis terdiri atas 

tiga langkah atau alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data 

(data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan serta verifikasi 

(conclusion drawing and verification), yang dilakukan selama dan setelah 

pengumpulan data. 

 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Dalam 

model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verivikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif 

dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Sutopo (2002:140) 

menambahkan bahwa proses analisisnya secara keseluruhan bersifat “empirico 

inductive”, yang sangat berbeda dengan proses analisis dalam penelitian kuantitatif 

yang bersifat “hypotetico deductive”. 
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Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Secara sederhana dapat dijelaskan dengan 

“reduksi data” dan perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. 

 

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: 

melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan, menggolongkannya dalam suatu pola 

yang lebih luas dan sebagainya. Sementara itu penyajian data merupakan alur penting 

yang kedua dari kegiatan analisis interaktif. Menurut Patton (2006:28) bahwa suatu 

penyajian, merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan kegiatan analisis 

ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Peneliti harus 

memberi kesimpulan secara longgar, terbuka dan skeptis. 

 

Dengan demikian, model analisis interaktif ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Dalam pengumpulan data model ini, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian 

data sampai penyusunan kesimpulan. Artinya data yang didapat di lapangan 

kemudian peneliti menyusun pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi 

data dan diikuti penyusunan data yang berupa ceritera secara sistematis. Reduksi dan 

sajian data ini disusun pada saat peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan 

dalam penelitian. Pengumpulan data terakhir peneliti mulai melakukan usaha menarik 
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Setelah pengumpulan data berakhir dan setelah dilakukan verifikasi, maka langkah 

selanjutnya adalah pembahasan temuan penelitian. Pembahasan temuan penelitian 

didasarkan pada teori yang ada untuk dicari maknanya dan akhirnya dibuat suatu 

kesimpulan akhir penelitian. Sistimatika penarikan kesimpulan akhir tetap mengacu 

pada fokus dan sub-fokus penelitian yang telah ditetapkan.  

 

3.11 Tahap Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat tahapan penelitian menurut Moleong 

(2004:85) yaitu : 

1. Tahap pralapangan 

Dalam tahapan ini, ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti 

ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami yaitu etika penelitian 

lapangan. Kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajagi dan menilai keadaan lapangan 

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

g. Persoalan etika penelitian 

 

Pada tahap pralapangan, peneliti melihat bagaimana kebijakan manajemen mutu di 

STBA Teknokrat, mengobservasi keadaan perguruan tinggi untuk mencari masalah 

atau isu yang bisa digali dan dikembangkan. Setelah menemukan isu-isu yang ada di 
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lapangan, peneliti berdiskusi dengan ketua perguruan tinggi dan wakil manajemen 

mutu.  Peneliti juga berdiskusi dengan dosen dan mahasiswa sehingga dari diskusi-

diskusi yang ada dapat ditemukan permasalahan yang ada. Setelah memilih 

permasalahan atau isu yang hendak dibahas, peneliti mulai melihat dan 

memperhatikan masalah tersebut khususnya di STBA Teknokrat. Peneliti akhirnya 

memutuskan untuk melihat pelaksanaan kebijakan mutu khususnya SMM ISO 

9001:2008. Peneliti mulai menyusun rangkaian penelitian dengan mencari teori-teori 

penunjang dari kebijakan mutu SMM ISO 9001:2008. Setelah mengumpukan data 

teori, maka peneliti mengadakan seminar proposal dan selanjutnya meneruskan ke 

tahap berikutnya yakni tahap lapangan. 

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

 

Pada tahap pekerjaan lapangan, penulis melakukan tahapan penelitian kualitatif dan 

kuantitatif. Pada tahap penelitian kuantitatif, penulis memberikan angket untuk 

mengetahui keabsahan data kemudian penulis melakukan tahapan penelitian kualitatif 

dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen guna mendapatkan 

informasi yang lebih tepat dan lebih mendalam. Penulis adalah pelaku dalam 

pengumpulan data, serta pelaku juga dalam sistem pelaksanaan penjaminan mutu 

SMM ISO 9001:2008. Pertama penulis memberikan angket kepada dosen untuk 

mengetahui evaluasi penerapan SMM ISO 9001:2008. Kemudian penulis melakukan 
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wawancara kepada ketua perguruan tinggi, wakil manajemen mutu dan ketua 

program studi. Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui kebijakan penerapan 

penjaminan mutu SMM ISO 9001:2008. Observasi dan studi dokumen dilaksanakan 

untuk mengetahui secara lebih akurat evaluasi yang ada. Peneliti mulai mengolah dan 

mendeskripsikan apa yang didapatkan dari lapangan berdasarkan hasil angket, 

wawancara, observasi dan studi dokumentasi sehingga data menjadi lebih akurat. 

 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini penulis menganalisa data untuk membuat kesimpulan sementara dan 

mereduksi data hingga akhirnya peneliti mampu membuat kesimpulan akhir dari 

proses penelitian di lapangan. Reduksi data dilakukan melalui penyeleksian, 

penggolongan dan pengorganisasian data. 

 

4. Tahap Pelaporan Hasil Penelitian 

Tahapan yang terakhir adalah pelaporan hasil penelitian. Dimulai dari penulisan draf 

penelitian dan menjabarkan menjadi format yang lebih tersistematis sehingga mudah 

dipahami dan mampu menggambarkan fakta di lapangan. Setelah semua proses 

dilakukan, maka peneliti menuju tahap berikutnya yakni seminar hasil yang berguna 

memaparkan hasil penelitian selama berada di lapangan dan akhirnya menempuh 

tahap akhir dari rangkaian penelitian ini adalah ujian tesis sebagai pemaparan atau 

presentasi terakhir. 


