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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Metode Penelitian 

3.1.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:2) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:3), 

metode deskriptif didefinisikan sebagai berikut :“Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.” 

Penelitian deskriptif yang biasa disebut juga penelitian taksonomik 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau 

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai 

mempersoalkan jaringan hubungan antar variabel yang ada tidak dimaksudkan 

untuk menarik generasi yang menjelaskan variabel-variabel anteseden (hal yang 

terdahulu terjadi) yang menyebabkan sesuatu gejala atau kenyataan sosial. Oleh 

karena itu, pada penelitian deskriptif, tidak menggunakan dan tidak melakukan 
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pengujuan hipotesis, berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan 

mengembangkan perbendaharaan teori. 

Penelitian memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Memusatkan penyelidikan pada pemecahan masalah aktual atau masalah yang 

dihadapi pada masa sekarang. 

2. Data yang telah dikumpulkan disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis 

dengan menggunakan teknik analitik. 

3. Menjelaskan setiap langkah penelitian secara rinci 

4. Menjelaskan prosedur pengumpulan datanya 

5. Memberi alasan yang kuat mengapa peneliti menggunakan teknik tertentu dan 

bukan teknik lainnya. 

Penelitian deskriptif memiliki keunikan sebagai berikut : 

1. Penelitian deskriptif menggunakan kuesioner dan wawancara, seringkali 

memperoleh responden yang sangat sedikit, akibatnya bias dalan membuat 

kesimpulan. 

2. Penelitian deskriptif yang menggunakan observasi, kadangkala dalam 

pengumpulan data tidak memperoleh data yang memadai 

3. Penelitian deskriptif juga memerlukan permasalahan yang harus diidentifikasi 

dan dirumuskan secara jelas, agar di lapangan peneliti tidak mengalami 

kesulitan dalam menjaring data yang diperlukan. 

Sugiyono (2015:15) menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif 

sebagai berikut : “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 



37 

 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai intrumen kunci, pengambilan sampe data dilakukan secara 

purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan maksan dari pada generalisasi. 

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) 

fenomena atau gejala social dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang 

lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel-

variabel yang saling terkait. Setidaknya ada delapan jenis penelitian kualitatif, 

yakni etnografi, studi kasus, studi dokumen/teks, observasi alami, wawancara 

terpusat, fenomenologi, grounded theory, studi sejarah (Rahardjo ; 2017). 

 

3.1.2. Sumber dan Cara Penentuan Data 

Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil penelitian secara empirik dengan menggunakan kuesioner, 

wawancara dan observasi secara terstruktur kepada Direktur PMW dan Personil di 

Unit Penjaminan Mutu (PMW) Universitas Widyatama Bandung. Sedangkan data 

sekunder diperoleh dari Buku Panduan Borang Sapto dan Buku Matriks Penilaian 

Borang.  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada table berikut :Jenis dan sumber data pada penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data Sumber Data Bentuk Data 

Sekunder 

Buku Panduan Borang Sapto Format Penyusunan 

Buku Matriks Penilaian Borang Indikator Penilaian 

Primer 

Direktur PMW Hasil Wawancara 

Personil Di Unit Penjaminan Mutu 

Widyatama (PMW) Universitas 

Widyatama 

Hasil Observasi 

Fakultas dan Program Studi di 

Universitas Widyatama 
Hasil Observasi 

Fakultas dan Program Studi di 

Universitas Widyatama 
Hasil Kuesioner  

 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis / Sumber Data Instrumen Bentuk Data Manfaat 

Sekunder 

Buku Panduan Borang  Studi Literature Format Penyusunan 

Digunakan Sebagai Panduan 

Penyusunan Borang 

Akreditasi 

Buku Matriks Penilaian 

Borang 
Studi Literature Indikator Penilaian 

Digunakan Sebagai Panduan 

Pengisian Maping Penilaian 

Borang Akreditasi 

Primer 

Direktur PMW Wawancara Hasil Wawancara 

Untuk Mendapatkan Data 

Primer Mengenai Latar 

Belakang Masalah Dan Hal-

Hal Lain Terkait Dengan 

Masalah Peneliti Serta Data-

Data Yan Dibutuhkan 

Terkait Dengan Penelitian 

Ini. 

Personil Di Unit 

Penjaminan Mutu 

Widyatama (PMW) 

Universitas Widyatama 

Wawancara Hasil Wawancara 
Untuk Mendapatkan Hasil 

Penelitian 

Fakultas dan Program 

Studi di Universitas 

Widyatama 

Wawancara Hasil Wawancara 
Untuk Mendapatkan Hasil 

Penelitian 
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Jenis / Sumber Data Instrumen Bentuk Data Manfaat 

Fakultas dan Program 

Studi di Universitas 

Widyatama 

Kuesioner Hasil Kuesioner 
Untuk Mendapatkan Hasil 

Penelitian 

 

3.3. Rancangan Analisis Data 

Langkah-langkah perancangan model penyusunan borang akreditasi ini 

dilakukan melalui beberapa tahap antara lain : 

1. Mengidentifikasi dan Memilih Masalah yang Akan Diteliti 

Identifikasi masalah merupakan upaya mengelompokan, mengurutkan 

sekaligus memetakan masalah berdasarkan bidang-bidang studi, 

(Sukmadinata, N.S, 2011). Identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, 

melacak, menjelaskan aspek permasalahn yang muncul dan berkaitan dengan 

masalah atau variabel yang diteliti, Riduwan (2009). 

2 Merumuskan dan Mengadakan Pembatasan Masalah 

Setelah masalah diidentifikasi, dipilih, lalu perlu dirumuskan. Rumusan 

masalah merupakan pemetaan factor-faktor atau variabel-variabel yang 

terkait dengan fokus masalah (Sukmadinata, N.S, 2011). Perumusan ini 

penting, karena berdasarkan rumusan tersebut maka peneliti dapat 

menentukan metode penelitian, metode pengumpulan data, pengolahan data 

maupun analisis dan penyimpulan hasil penelitian. Pembatasan masalah 

dilakukan agar penelitian terarah, terfokus, dan tidak melenceng kemana-

mana (Riduwan, 2009). Perlu diperhatikan bahwa sifat masalah akan 

menentukan cara-cara pendekatan yang sesuai dan akhirnya akan 

menentukan rancangan penelitiannya. 
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3.4. Rancangan Implikasi Manajerial 

Rancangan implikasi manajerial bermula dari fenomena yang terjadi 

kemudian dilakukan identifikasi permasalahan atau gap yang diduga menjadi 

faktor-faktor penyebab permasalahan. Setelah melakukan identifikasi 

permasalahan, dilakukan perumusan dan klarifikasi masalah yang memunculkan 

beberapa alternatif pemecahan yang perlu diteliti dan dianalisis sebagai faktor- 

faktor penting yang dapat mempengaruhi serta pemilihan alternatif pemecahan 

masalah yang diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi atau program- 

program yang secara keseluruhan dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1. Alur Rancangan Pemecahan Masalah 

Sumber : Olahan Peneliti, 2018 

 

 




