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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Pengelolaan penelitian di Politeknik merupakan wilayah penelitian administrasi 

pendidikan bidang manajemen perguruan tinggi yang keberadaannya perlu 

dioptimalkan melalui suatu kajian yang jelas untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang valid dan dapat  diakses oleh seluruh dosen serta dapat dimanfaatkan dalam 

pemecahan masalah. 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka alternatif metode penelitian yang peneliti 

anggap tepat untuk melaksanakan penelitian ini adalah penggunaan metode 

penelitian kualitatif, karena penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Dalam upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan penelitian peneliti 

mengeksplorasi informasi yang berkaitan dengan pengelolaan penelitian yang 

dilakukan oleh pimpinan Politeknik dalam memfasilitasi kegiatan penelitian yang 

dilaksanakan oleh dosen di Politeknik tersebut. Dalam hal ini peneliti berusaha 

menggali dan mengelaborasi pengalaman dan pemaknaan subjektif  partisipan 

yang berbasis akademik maupun administratif di lingkungan Politeknik. Peneliti 

memfokuskan untuk mendapatkan data dari dua kelompok partisipan yaitu 

partisipan yang memiliki jabatan struktural dan partisipan dosen peneliti yang 

tidak memiliki jabatan struktural yang berhubungan dengan pengalaman subjektif 

partisipan dan pemaknaannya tentang bagaimana kebijakan penelitian 

dilaksanakan di Politeknik, bagaimana Politeknik mengimplementasikan proses 

penelitiannya dan bagaimana hasil-hasil penelitian dimanfaatkan untuk 

mendukung pendidikan dan pengajaran maupun untuk memenuhi kebutuhan 

industri mitra Politeknik. Informasi dan data yang terkumpul memberikan 

pemahaman kepada peneliti mengenai kecenderungan fenomena-fenomena 

pengelolaan penelitian yang terjadi di Politeknik secara menyeluruh dan 

merefleksikannya secara apa adanya. Data dan informasi yang peneliti kumpulkan 

cenderung bersifat kualitatif serta tidak mudah untuk dikuantifisir.  



102 
 

 
Carolina Magdalena Lasambouw, 2015 
PENGELOLAAN PENELITIAN DI POLITEKNIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

2. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti untuk mencari jawaban 

terhadap pertanyaan penelitian adalah dengan pendekatan deskriptif. Dalam 

mencari informasi dan data untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti 

secara langsung mengumpulkan fenomena alamiah (natural setting) dan bukti-

bukti mengenai kebijakan penelitian, proses pelaksanaan penelitian dan 

pemanfaatan hasil-hasil penelitian di tiga Politeknik yang menjadi objek 

penelitian ini, yaitu di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik Negeri 

Bandung dan Politeknik Negeri Jakarta. Dalam penelitian ini peneliti tidak 

menggunakan teori tertentu ataupun hipotesa yang akan diuji. Sebaliknya, 

fenomena alamiah dan informasi dari sisi pengalaman dan interpretasi subjektif 

partisipan peneliti hargai untuk dikaji secara mendalam sebagai upaya peneliti 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas untuk menjadi rujukan bagi 

peneliti dalam menarik kesimpulan mengenai pola pengelolaan penelitian di 

Politeknik. Peneliti menyadari kemungkinan munculnya pemahaman yang bias-

bias dalam hubungannya dengan konteks penelitian. Untuk mengurangi bias-bias 

tersebut peneliti berupaya memverifikasi jawaban partisipan dengan cara 

mengklarifikasi dan memeriksa ulang jawaban-jawab partisipan tersebut dengan 

partisipan yang bersangkutan. 

3. Peneliti berupaya membangun interaksi yang baik dengan partisipan 

penelitian agar mampu menangkap dan memahami realita yang berhubungan 

dengan pengelolaan penelitian di Politeknik sebanyak mungkin. Namun, peneliti 

menyadari bahwa realita tidak akan dapat dipahami sepenuhnya. Dalam proses 

interaksi peneliti dengan partisipan di Politeknik tersebut peneliti berupaya 

menggali secara mendalam mengenai semua motif yang mendorong dosen 

Politeknik melakukan penelitian dan motif dilaksanakannya pengelolaan 

penelitian di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik Negeri Bandung 

dan Politeknik Negeri Jakarta dengan bertitik tolak kepada tiga kelompok 

permasalahan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: 1) Kebijakan 

Penelitian; 2) Proses Pelaksanaan Penelitian; 3) Pemanfaatan hasil-hasil 

penelitian. Masing-masing fokus penelitian memiliki sub fokus penelitian pada 

tingkatan yang lebih operasional melalui kajian terhadap ketiga permasalahan 

tersebut peneliti akan menguraikan alasan-alasan mengenai mengapa pengelolaan 
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penelitian dilaksanakan di Politeknik. Pengungkapan makna dan nilai-nilai yang 

tercakup dalam semua motif tersebut menjadi gambar terhadap posisi pengelolaan 

penelitian di Politeknik dalam mewujudkan visi dan misi Politeknik sebagai 

perguruan tinggi vokasional. 

Sebagai upaya untuk memperoleh kajian yang lebih mendalam mengenai 

pengelolaan penelitian di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik 

Negeri Bandung dan Politeknik Negeri Jakarta peneliti meninjau juga sub elemen 

dari ketiga problematik yang menjadi fokus penelitian, yaitu meliputi: 

1. Program Penelitian. 

2. Pendanaan Penelitian. 

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian. 

4. Kompetensi Peneliti. 

5. Fasilitas Penunjang Penelitian. 

6. Sistem Informasi dan Komunikasi. 

7. Publikasi Ilmiah. 

Sebagai upaya untuk memverifikasi jawaban partisipan terhadap pertanyaan 

penelitian, peneliti melakukan klarifikasi  dan periksa ulang selama pengambilan 

data dilakukan maupun setelah data terkumpul yaitu dengan cara wawancara cek 

silang maupun pemeriksaan kembali oleh partisipan yang bersangkutan, ataupun 

menggabungkan informasi tersebut dengan hasil studi dokumentasi dan hasil 

observasi di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik Negeri Bandung 

dan Politeknik Negeri Jakarta. 

Tindakan klarifikasi dan periksa ulang terhadap jawaban-jawaban partisipan 

diperlukan mengingat penelitian tentang pengelolaan penelitian mencakup proses 

yang menyeluruh (holistik) dan tidak dibatasi hanya kepada masing-masing 

elemen secara parsial bahkan melibatkan komunitas peneliti yang dinamis 

(Santosa, 2007, hlm1). Merujuk kepada pemikiran Santosa tersebut peneliti 

memandang bahwa alternatif pemilihan metode penelitian kualitatif tentang 

pengelolaan penelitian di Politeknik  merupakan upaya peneliti dalam rangka 

menghasilkan konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap fenomena yang 
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diamati secara utuh (holistik), mengingat tujuan utama peneliti adalah untuk 

memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menekankan kepada 

perolehan gambaran yang lengkap tentang fenomena pengelolaan penelitian di 

Politeknik sebagai pendidikan vokasional daripada mengidentifikasi rincian 

variabel-variabel dan melihat saling keterkaitannya.  Pemahaman terhadap 

fenomena empiris yang lengkap dan utuh tersebut sesuai dengan pandangan 

Punch (2009, hlm.3) bahwa “qualitative research is much more than just research 

that uses non-numerical data. It too is a way of thinking, or an approach, 

thatsimilarly involves a collection or cluster of methods, as well as data in non-

numerical or qualitative form”.  

Peneliti kualitatif ini peneliti lakukan dengan metode studi kasus di tiga Politeknik 

Negeri, yaitu Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik Negeri Bandung 

dan Politeknik Negeri Jakarta.  Melalui metoda studi kasus peneliti memperoleh 

penjelasan dan analisa yang rinci mengenai bagaimana kebijakan penelitian 

diterapkan di Politeknik, bagaimana proses pelaksanaan penelitian dan 

pemanfaatan hasil-hasil penelitian diterapkan sesuai kontekstual masing-masing 

Politeknik.   

Dalam pandangan Punch (2009, hlm.119) kasus dapat berbentuk program atau 

tugas seseorang atau kebijakan, pengambilan keputusan, proses atau perilaku 

individual. Kasus dalam penelitian ini adalah bagaimana Politeknik mengelola 

penelitiannya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan dari disiplin ilmu yang ada di institusinya agar supaya mutu dan hasil 

kinerja penelitian yang dicapainya semakin berkembang, sehingga hasil-hasil 

penelitiannya dapat di share antar dosen, mahasiswa serta dimanfaatkan untuk 

pengembangan keilmuan pada berbagai bidang studi dan untuk mendukung proses 

belajar mengajar. Pengelolaan penelitian perlu dibedakan antara pengelolaan 

penelitian yang dilakukan oleh individual dosen peneliti da lam melaksanakan 

penelitiannya sesuai desain penelitian yang telah dibuat oleh dosen tertsebut dan 

pengelolaan penelitian yang dilakukan ditingkat institusi melalui UPPM/LPPM 

yang merupakan upaya institusi Politeknik untuk memenuhi aturan 

pemerintah/Dikti sebagai penyandang dana penelitian dan regulator. Kasus dalam 
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penelitian ini dibedakan menjadi tiga kasus pengelolaan penelitian yang dilakukan 

di ketiga Politeknik yang menjadi objek penelitian. Masing-masing kasus disetiap 

Politeknik berbeda ditinjau dari visi dan misi Politeknik tersebut, kebijakan 

penelitian yang diimplementasikannya, proses pelaksanaan penelitian dan cara 

masing-masing Politeknik memanfaatkan hasil-hasil penelitiannya. Berdasarkan 

temuan-temuan hasil kajian empiris terhadap kasus pengelolaan penelitian di 

ketiga Politeknik yang menjadi objek penelitian, peneliti mencoba membangun 

makna mengenai pengelolaan penelitian di Politeknik.  

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Gambaran 3.1 desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari 

jawaban terhadap pertanyaan penelitian mengikuti tahap-tahap berikut : 

1. Peneliti melakukan survey pendahuluan untuk mempelajari dan memahami 

pengelolaan penelitian di Politeknik Negeri. Melalui survey pendahuluan ini 
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peneliti mempunyai gambaran tentang pengelolaan penelitian di Politeknik 

serta permasalahan utama yang dihadapi politeknik. 

2. Selanjutnya, peneliti melakukan studi literatur yang relevan untuk lebih 

memahami tentang pengelolaan penelitian di Politeknik serta elemen-elemen 

yang berkaitan. Berdasarkan kajian teoritis dan kondisi kesenjangan terkait 

pengelolaan penelitian yang diketahui pada studi awal, peneliti membuat 

asumsi dengan tujuan untuk memperjelas cakupan dari apa yang akan diteliti 

agar penelitian dapat berjalan dengan baik, meyakinkan bahwa aspek-aspek 

yang diteliti tidak berubah, konstan supaya tidak akan mempengaruhi apa 

yang akan diteliti. 

3. Peneliti melakukan peneliti melakukan pemilihan objek studi berdasarkan 

observasi awal peneliti dan studi dokumentasi untuk mengetahui kondisi-

kondisi yang ada di lingkungan Politeknik dan untuk menentukan objek 

penelitian sesuai dengan tujuan Politeknik. 

4. Setelah objek penelitian yang akan diteliti , peneliti melanjutkan dengan 

pelaksanaan wawancara mendalam ( in-depth interview ) kepada pastisipan 

yang diselaraskan dengan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaran 

pendidikan dan kaitannya dengan pengelolaan penelitian. 

5. Peneliti melakukan trianggulasi sumber sebagai upaya untuk meminimalisir 

biasa yang disebabkan wawancara mendalam pada tahap sebelumnya dan 

cenderung lebih di fokuskan pada tatanan operasional. 

6. Peneliti melakukan analisis data terhadap analisis in depth yang digabungkan 

dengan hasil studi dokumentasi dan observasi lapangan di ketiga objek 

penelitian, dalam hal ini adalah ketua LPMM di POLBAN, POLMAN dan 

PNJ. 

7. Hasil pengolahan data dari in depth, studi dokumentasi untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

8. Peneliti melakukan kaji ulang terhadap butir-butir tujuan penelitian sekaligus 

membuat rancangan awal model strategis pengelolaan penelitian. 

9. Peneliti mengusulkan sesuatu model konseptual yang diperkokoh dengan 

teori-teori dasar pengelolaan penelitian di POLBAN. 
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B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Berdasarkan kajian pengalaman institusional dan operasional penyelenggaraan 

penelitian di perguruan tinggi vokasional, maka peneliti telah menetapkan tiga 

objek penelitian, yaitu Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik Negeri 

Jakarta, dan Politeknik Negeri Bandung. Dari 37 Politeknik Negeri yang saat ini 

terdaftar di Dikti, tiga Politeknik Negeri pertama yang didirikan oleh pemerintah 

pada tahun 1980-an peneliti pilih sebagai lokasi penelitian. Pertimbangan 

pemilihan ketiga lokasi penelitian ini adalah bahwa ketiganya merupakan 

Politeknik tertua di Indonesia dan menempati urutan tiga besar diantara 37 

Politeknik Negeri yang ada pada saat ini (Dikti, 2013), sehingga diharapkan 

informasi dan data mengenai proses manajemen dan administrasi penelitian yang 

dimiliki telah cukup banyak untuk dapat dieksplorasi.  

Informasi dalam bentuk lisan dan tulisan tentang pengelolaan penelitian di 

Politeknik merupakan data primer yang dicari secara langsung dari partisipan dan 

data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dari penelitian ini. Data 

primer yang dikumpulkan mencakup persepsi dan pemahaman partisipan  serta 

deskripsi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan penelitian di Politeknik. 

Data sekunder meliputi laporan- laporan penelitian dan berkas kertas kerja yang 

menunjang proses pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh UPPM Politeknik.  

Penentuan sumber data pada penelitian ini peneliti lakukan dengan pendekatan 

purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan menyesuaikan pada tujuan 

penelitian atau pertimbangan tertentu (Djam’an Satori, Aan Komariah, 2010, hlm. 

50). Sampel dalam penelitian ini adalah orang, dokumen, dan peristiwa-peristiwa 

untuk diamati dan diwawancarai sebagai sumber informasi yang peneliti anggap 

memiliki hubungan dengan keseluruhan elemen pengelolaan penelitian yang 

dilakukan di Politeknik. Agar pengumpulan data dapat dilakukan secara sistematis 

dan lebih akurat sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti membuat tabel 

kisi-kisi pertanyaan penelitian yang sekaligus peneliti gunakan untuk 

menggambarkan data-data yang peneliti perlukan untuk menjawab setiap 
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pertanyaan penelitian, sekaligus gambaran cara peneliti dapat memperoleh data-

data yang diperlukan tersebut. 

Tabel 3.1 Data, Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data Penelitian 

Pertanyaan 

Penelitian 

Data Yang 

diperlukan 

Sumber Data Cara 

Pengumpulan 

Data 

Cara Analisis Data 

1. Kebijakan 

apa saja 

terkait 

penelitian 

yang 

digunakan 

Politeknik 

sebagai 

acuan  

dalam  

melaksanak

an 

pengelolaan  

penelitiann

ya?  

1. Kebijakan-

kebijakan 

penelitian untuk 

perguruan tinggi 

dari Kementerian 

Pendidikan, 

Direktorat 

Pendidikan Tinggi 

(Dikti). 

 

2. Kebijakan-

kebijakan 

penelitian dari 

internal 

Politeknik. 

 

3. Kebijakan tentang 

Evaluasi Kinerja 

Penelitian di 

Perguruan Tinggi. 

 

4. Kebijakan tentang 

Evaluasi Kinerja 

Dosen, khususnya 

terkait bidang 

penelitian. 

Data Sekunder dari: 

Dikti dan MenPan; 

Rencana Stratejik 

Politeknik 

(Renstra); 

Rencana Induk 

Pengembangan 

(RIP) Penelitian di 

politeknik. 

 

Data Primer dari: 

Direktur Politeknik, 

Ketua UPPM dan 

Pembantu Direktur 

I Bidang Akademik 

di Politeknik. 

 

Telaah dokumen 

kebijakan, 

Renstra, dan RIP. 

 

Wawancara 

dengan Direktur 

Politeknik, Ketua 

UPPM dan Wakil 

Direktur I Bidang 

Akademik di 

Politeknik dan 

Wakil Direktur II 

Bidang 

Keuangan. 

 

Observasi 

penerapan 

kebijakan terkait 

penelitian 

Analisis data 

kualitatif dengan 

reduksi data, 

pengelompokkan 

data, deskripsi data, 

analisis dan 

interpretasi data. 

 

Pendalaman kajian 

melalui analisis 

komparasi dan 

diinterpretasikan ke 

dalam lembar 

rangkuman, 

sehingga diperoleh 

butir-butir pokok 

sebagai bahan 

pengambilan 

kesimpulan. 

2. Apakah 

keseluruhan 

elemen-

elemen 

pengelolaan 

penelitian 

dikelola 

oleh 

Politeknik? 

1. Prosedur 

pengelolaan 

penelitian di 

Politeknik. 

2. Elemen-elemen 

pengelolaan 

penelitian yang 

dikelola di 

Politeknik. 

3. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam 

pengelolaan 

penelitian di 

Politeknik. 

4. Struktur UPPM 

dan tugas dan 

fungsinya. 

5. Jumlah staf 

UPPM,rekrutmen, 

kesesuaian 

kualitas 

Data Sekunder dari: 

Renstra dan RIP 

Penelitian 

Politeknik. 

 

Data Primer dari: 

Ketua UPPM, 

Ketua Jurusan, dan 

staf pendukung 

penelitian  di 

Politeknik. 

 

Telaah dokumen, 

Renstra, dan RIP 

Penelitian 

Politeknik. 

 

Wawancara 

dengan , Ketua 

UPPM, Ketua 

Jurusan, dan staf 

pendukung 

penelitian  di 

Politeknik. 

 

Analisis data 

kualitatif dengan 

reduksi data, 

pengelompokkan 

data, deskripsi data, 

analisis dan 

interpretasi data. 

 

Pendalaman kajian 

melalui analisis 

komparasi dan 

diinterpretasikan ke 

dalam lembar 

rangkuman, 

sehingga diperoleh 

butir-butir pokok 

sebagai bahan 

pengambilan 

kesimpulan. 
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Pertanyaan 

Penelitian 

Data Yang 

diperlukan 

Sumber Data Cara 

Pengumpulan 

Data 

Cara Analisis Data 

kompetensinya 

3. Bagaimana 

cara 

Politeknik 

mengetahui 

bahwa 

hasil-hasil 

penelitian 

telah 

dimanfaatk

an oleh 

dosen untuk 

mendukung 

proses 

pembelajara

n  dan  atau 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

industri 

mitra? 

1. Catatan hasil-hasil 

penelitian dan 

pemanfaatannya. 

2. Laporan hasil 

penelitian. 

3. Bukti-bukti fisik 

pemanfaatan hasil 

penelitian di 

Politeknik. 

 

 

Data Sekunder dari: 

Laporan Kinerja 

Penelitian di 

Politeknik dalam 5 

tahun terakhir. 

 

Data Primer dari: 

Ketua UPPM, 

Ketua Jurusan, 

Pengelola Jurnal 

Ilmiah di 

Politeknik. 

Telaah dokumen: 

Laporan Kinerja 

Penelitian di 

Politeknik dalam 

5 tahun terakhir. 

 

Wawancara 

dengan: 

Ketua UPPM, 

Ketua Jurusan, 

Pengelola Jurnal 

Ilmiah di 

Politeknik. 

Analisis data 

kualitatif dengan 

reduksi data, 

pengelompokkan 

data, deskripsi data, 

analisis dan 

interpretasi data. 

 

Pendalaman kajian 

melalui analisis 

komparasi dan 

diinterpretasikan ke 

dalam lembar 

rangkuman, 

sehingga diperoleh 

butir-butir pokok 

sebagai bahan 

pengambilan 

kesimpulan. 

 

Rincian kisi-kisi pertanyaan sampai dengan sub elemen pertanyaan penelitian 

dapat dilihat pada bagian lampiran disertasi ini. 

Berdasarkan Tabel 3.1 yang menggambarkan keterkaita antara pertnyaan 

penelitian dengan data yang dipilih/cari serta sumber data dan cara  pengumpulan 

data dapat diketahui data yang peneliti perlukan untuk menjawab setiap 

pertanyaan penelitian adalah: 

1. Kebijakan penelitian di tingkat nasional. 

2. Kebijakan penelitian yang dibuat pimpinan Politeknik. 

3. Aturan-aturan tentang evaluasi kinerja penelitian di PT. 

4. Prosedur/alur pengelolaan penelitian di Politeknik. 

5. Struktur organisasi UPPM dan tugas pokoknya. 

6. Laporan kinerja penelitian di Politeknik. 

7.  Laporan pelaksanaan penelitian. 

8. Aturan-aturan tentang plagiat. 

9. Cara Politeknik melakukan penjaminan mutu penelitian. 
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Partisipan yang dipilih peneliti adalah orang yang dianggap mengetahui informasi 

dan masalah pengelolaan penelitian di Politeknik secara mendalam dan dapat 

dipercaya, yaitu permasalahan tentang: a) kebijakan penelitian; b) proses 

pelaksanaan penelitian, dan c) pemanfaatan hasil-hasil penelitian. Dengan 

demikian partisipan penelitian ini adalah: 

1). Unsur pimpinan Politeknik, dalam hal ini Direktur Politeknik, Wakil Direktur I 

Politeknik bidang Akademik dan Wakil Direktur II Politeknik bidang 

Administrasi dan Keuangan. 

2). Pengelola penelitian di Politeknik yaitu Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat dan staf penunjangnya. 

3). Ketua Jurusan. 

4). Ketua Program Studi. 

4). Dosen Politeknik yang melaksanakan penelitian. 

5). Ketua Unit Penjaminan Mutu di Politeknik. 

Pemilihan sampling dalam penelitian ini lebih peneliti tujukan untuk menjangkau 

sejauh mana sumber data dapat memberikan informasi sebanyak mungkin sesuai 

dengan tujuan penelitian, yaitu mencari dan merinci kekhususan yang terjadi 

dalam pengelolaan penelitian sesuai konteks masing-masing Politeknik.  Rincian 

informasi dan kesamaan pola-pola dan permasalahan-permasalahan yang muncul 

merupakan dasar bagi peneliti dalam mengembangkan model pengelolaan 

penelitian di Politeknik. 

 

Tabel 3. 2 Daftar Partisipan Penelitian sesuai Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan 

Cara Ambil Data Partisipan Penelitian 
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P
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P
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1. Kebijakan apa saja 

terkait penelitian yang  

digunakan Politekn ik  

sebagai acuan  dalam  

√ x √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ x 
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Pertanyaan 

Cara Ambil Data Partisipan Penelitian 
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melaksanakan 

pengelolaan  

penelitiannya? 

2. Apakah keseluruhan 

elemen-elemen 

pengelolaan penelitian  

dikelola o leh  

Politeknik? 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Bagaimana cara  

Politeknik mengetahui 

bahwa hasil-hasil  

penelitian telah  

dimanfaatkan o leh  

dosen untuk 

mendukung proses 

pembelajaran  dan   

atau untuk memenuhi 

kebutuhan industri 

mitra? 

√ √ √ √ X √ √ √ √ x x √ √ x 

 

Tabel 3.2 menampilkan secara lengkap identifikasi partisipan penelitian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian sesuai metoda yang diidentifikasi. Tabel tersebut 

memberikan gambaran yang jelas mengenai cara peneliti mengumpulkan data 

untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian dan siapa partisipan yang dituju 

sebagai sumber datanya. 

 

Tabel 3.3 berikut  menampilkan data partisipan dari Politeknik Negeri Bandung  

yang telah diwawancara oleh peneliti. Hal ini untuk menggambarkan bahwa 

wawancara mendalam telah dilakukan secara langsung dengan partisipan pada 

waktu yang disepakati dengan sumber data dari jajaran unsur pimpinan Politeknik, 

ketua jurusan , dosen dan partisipan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan 

penelitian di Politeknik. Peneliti berkeyakinan bahwa keseluruhan partisipan yang 

ditampilkan pada Tabel 3.3 berikut ini merupakan sumber data dan informasi 
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yang dapat dipercaya untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian maupun sub 

pertanyaan penelitian yang menjadi permasalahan penelitian ini.  

 

Tabel 3.3. Data Partisipan penelitian dari Politeknik Manufaktur Negeri Bandung. 

No SUMBER INFORMASI 
TANGGAL 

WAWANCARA 
LOKASI 

DURASI 

WAKTU 

1. PD II Bidang Keuangan 
13 Mei 2014 Ruang Tamu 

POLMAN 

30 menit 

2. Ketua UPPM 12 Febuari 2014 
Ruang UPPM 60 menit 

3. 
Ketua Jurusan Desain 

Manufaktur 
4 Maret 2014 

Ruang Kajur 35 menit 

4. 
Ketua Jurusan Otomasi 

Manufaktur 
7 Maret 2014 

Ruang Kajur 30 menit 

5. 
Ketua Jurusan Mesin 

Manufaktur 
11 Maret 2014 

Ruang Kajur 25 menit 

6. Ketua Jurusan Fondry 11 Maret 2014 
Ruang Kajur 25 menit 

7. Dosen 21 Maret 
Ruang UPPM 35 menit 

8. Reviewer Penelitian 
 

28 Maret 2014  

 

Ruang UPPM 

 

20 menit 

10. Wakil Manajemen Mutu 
 

22 April 2014 

Ruang Rapat 

POLMAN 

 

30 menit 

 

Tabel 3.3 memberikan gambaran tentang jabatan partisipan di POLMAN yang 

menjadi sumber data penelitian ini dan durasi waktu wawancara yang digunakan 

peneliti untuk wawancara adalah antara 20 menit sampai dengan 60 menit. Sesuai 

dengan setting alamiah, wawancara peneliti dengan ketua UPPM POLMAN 

menggunakan waktu 1 jam. Pelaksanaan wawancara terhadap 10 orang partisipan 

di POLMAN memerlukan waktu sekitar 3 bulan. 

 

Tabel 3.4. Data Partisipan penelitian dari Politeknik Negeri Bandung. 

No SUMBER INFORMASI 
TANGGAL 

WAWANCARA 
LOKASI 

DURASI 

WAKTU 

1. DIREKTUR POLBAN 
 

17 April 2014 

 

Ruang Direktur 

 

45 menit 



113 
 

 
Carolina Magdalena Lasambouw, 2015 
PENGELOLAAN PENELITIAN DI POLITEKNIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

2. PD 1 Bidang Akademik 20 Januari 2014 
Ruang PD 1 65 menit 

3. PD II Bidang Keuangan 20 Januari 2014 
Ruang PD I 65 menit 

4. Ketua UPPM 

27 Januari 2014 

5 Febuari 2014 

3 Maret 2014 

Ruang UPPM 45 menit 

40 menit 

30 menit 

5. Ketua Jurusan: 

1. Akuntansi  

2. T.Energi  

3. Bhs Inggris  

4. T. Elektro 

5. T Mesin 

6. T Kimia 

 

15 Januari 2014 

24 Januari 2014 

13 Febuari 2014 

17 Febuari 2014 

13 Febuari 2014 

24  Januari 2014 

Di masing-masing 

Jurusan  

 

 

35 menit 

30 menit 

45 menit 

25 menit 

50 menit 

30 menit 

6. Ketua Prodi : 

1. Akuntansi - FGD  

2. AN- Aset 

Management 

3. T. Komputer 

4. Bhs Inggris 

 

 

15Januari 2014 

17 Januari 2014 

3 Febuari 2014 

13 Febuari 2014 

Ruang Konference 

Jurusan 

Akuntansi 

Ruang JTK 

Ruang Kajur Bhs 

Inggris 

 

 

45 menit 

40 menit 

 

35 menit 

30 menit 

7. Dosen: 

1. Dosen MKU- FGD 

2. Dosen Akuntansi – 

FGD 

3. Teknisi Lab Fisika  

4. Dosen T. Energy 

 

16 Januari 2014 

17 Januari 2014 

20 Januari 2014 

20 Maret 2014 

Ruang Rapat 

MKU 

Ruang Konference 

Akuntansi 

Lab Fisika 

Lab T.Energi 

 

35 menit 

45 menit 

 

20 menit 

35 menit 

8. Kabag  Keuangan 8 Januari 2014 

 

Kantor Kabag 

Keu 

 

45 menit 

9. Reviewer Penelitian 

 

20 Febuari 2014 

26 Febuari 2014  

 

Ruang UPPM 

 

25 menit 

20 menit 

10. 
Ketua Sistem 

Penjaminan Mutu 

 

23 April 2014 

Ruang SPM  

30 menit 

11. Pengelola Jurnal ilmiah 17 Januari 2014 
Ruang MKU  

20 menit 

 

Tabel 3.4 menampilkan jabatan partisipan yang menjadi sumber data penelitian di 

Politeknik Negeri Bandung. Rata-rata waktu pengambilan data dan durasi 

wawancara setiap partisipan adalah 20 menit sampai 65 menit dengan rata-rata 30 

menit. Peneliti menilai bahwa keseluruhan partisipan yang ditampilkan pada 

Tabel 3.4 merupakan partisipan yang memahami dengan jelas dan memahami 

problematik pengelolaan penelitian di Politeknik Negeri Bandung.  Rentang waktu 

pengump;ulan data melalui wawancara adalah antara  bulan Januari – April 2014. 

 

Tabel 3.5. Data Partisipan penelitian dari Politeknik Negeri Jakarta. 
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No SUMBER INFORMASI 
TANGGAL 

WAWANCARA 
LOKASI 

DURASI 

WAKTU 

1. DIREKTUR PNJ 
 

17 Febuari 2014 

 

Ruang Direktur 

 

55 menit 

2. PD 1 Bidang Akademik 17 Febuari 2014 
Ruang PD 1 25 menit 

3. PD II Bidang Keuangan 29 April 2014 
Ruang PD II 65 menit 

4. Ketua UPPM 17 Febuari 2014 
Ruang UPPM 45 menit 

5. 
Ketua Jurusan Teknik 

Mesin 
29 April 2014 

Ruang Kajur 51 menit 

6. Ketua Jurusan Teknik 

Elektro 

18 Febuari 2014 Ruang Kajur  45 menit 

7. Ketua Jurusan Teknik 

Sipil 

18 Febuari 2014 Ruang Kajur 25 menit 

8. Ketua Program Studi 

AN, AB, ABT dan MICE 

18 Febuari 2014 Ruang Prodi 45 menit 

9.. 
Ketua Sistem 

Penjaminan Mutu 

 

20 Mei 2014 

Ruang SPM  

20 menit 

10. 
Ketua Program Studi 

Teknik Sipil 

18 Febuari 2014 Ruang Prodi 35 menit 

11.. Dosen MICE 
18 Febuari 2014 Ruang Dosen 35 menit 

12. 
Wakil Ketua Jurusan 

Akuntansi 

14 Maret 2014 Ruang Akuntansi 45 menit 

13. 
Ketua Jurusan Teknik 

Grafika 

9 April 2014 Ruang Kajur 45 menit 

 

Tabel 3.5 menampilkan jabatan partisipan yang menjadi sumber data penelitian di 

Politeknik Negeri Jakarta. Rata-rata waktu pengambilan data dan durasi 

wawancara setiap partisipan adalah 20 menit sampai 65 menit dengan rata-rata 30 

menit. Peneliti menilai bahwa keseluruhan partisipan yang ditampilkan pada 

Tabel 3.4 merupakan partisipan yang memahami dengan jelas dan memahami 

problematik pengelolaan penelitian di Politeknik Negeri Bandung.  Rentang waktu 

pengump;ulan data melalui wawancara adalah antara  bulan Januari – April 2014. 

 

C. Pengumpulan Data 
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Data merupakan bagian pokok untuk mengungkapkan jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian yang peneliti peroleh melalui penggalian fenomena empiris 

di tempat pelaksanaan penelitian. Bentuk data yang diupayakan untuk diperoleh 

peneliti memiliki beragam bentuk seperti kata-kata atau informasi dan kejadian-

kejadian yang berkaitan dengan pengelolaan di Politeknik, termasuk pengalaman 

dan visi pimpinan Politeknik terhadap pengelolaan penelitian, pengalaman dan 

pandangan ketua UPPM Politeknik dalam melaksanakan pengelolaan penelitian 

dalam memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen 

Politeknik,  pengalaman dan pendapat dosen-dosen Politeknik dalam 

melaksanakan penelitiannya dan sebagai penerima fasilitasi dalam pengelolaan 

penelitian yang dilakukan oleh UPPM Politeknik, serta situasi dan kejadian-

kejadian yang bersifat fisik dalam pelaksanaan penelitian di Politeknik. Dengan 

demikian bentuk data yang peneliti gali dan kumpulkan beragam, termasuk kata-

kata, tindakan/perilaku, dokumen, situasi, gambar-gambar, dan peristiwa-

peristiwa yang terjadi di ketiga Politeknik tempat penelitian dilaksanakan. 

Mengacu kepada identifikasi data-data yang peneliti perlukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pengelolaan penelitian dilakukan di 

Politeknik, yaitu meliputi jawaban terhadap problem yang berkaitan dengan  

kebijakan penelitian, proses pelaksanaan penelitian, dan pemanfaatan hasil-hasil 

penelitian dosen Politeknik.  

1. Pedoman Penelitian 

Dalam pengumpulan data peneliti perlu diperlengkapi dengan pedoman 

penelitian yang peneliti pakai untuk menggali data dan fakta yang berkaitan 

dengan permasalahan yang telah peneliti rumuskan dalam masalah penelitian. 

Pedoman penelitian dikelompokkan selaras dengan cara pengambilan data 

yang telah peneliti rencanakan, yaitu 

a. Pedoman wawancara, yaitu pedoman yang peneliti gunakan pada saat 

melaksanakan wawancara mendalam dengan partisipan dari tiga Politeknik 

yang menjadi tempat penelitian. Struktur isi pedoman wawancara selaras 

dengan alur pertanyaan penelitian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 

3.6. 
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Tabel 3.6 Pedoman Wawancara 

Kategori No Pertanyaan  Partisipan 

Kebijakan 

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kebijakan 
tentang pengembangan ilmu dan prakteknya 
di Politeknik? 

1. Direktur 

Politeknik 

2. Wakil Direktur 1 

Bidang Akademik 

3. Wakil Direktur II 

Bidang Keuangan 

dan Administrasi 

4. Ketua UPPM 

5. Ketua 

Jurusan/Prodi 

6. Ketua Sistem 

Penjaminan Mutu 

7. Dosen Politeknik 

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pedoman 
kebijakan Dikti tentang penelitian di 
Politeknik?  

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Politeknik 
membuat kebijakan penelitian yang 
merespon kebijakan Dikti?  

4. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan tentang 
penelitian tersebut diketahui oleh dosen 
Politeknik? 

5. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana kebijakan 
penelitian ini dilaksanakan oleh dosen, 
program studi maupun jurusan di Politeknik? 

6. Menurut Bapak/Ibu Politeknik memiliki 
puluhan program studi yang dikelola oleh 
beberapa jurusan. Bagaimana prioritas 
penelitian di Politeknik? 

7. Menurut Bapak/Ibu Siapa pelaksana yang 
mengkoordinir kebijakan penelitian tersebut 
dalam kenyataan? 

8 Menurut Bapak/Ibu Bagaimana kerjasama 
yang dibangun di setiap program studi, 
karena penelitian menyangkut dosen. 

Proses 

pelaksanaan 
penelitian 

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana informasi dari 
Politeknik tentang ketersediaan kesempatan 
untuk meneliti serta alokasi dananya 
dikomunikasikan kepada dosen/prodi/jurusan 
dengan lengkap, akurat dan tepat waktu?  

1. Wakil Direktur 1 

Bidang Akademik 

2. Wakil Direktur II 

Bidang Keuangan 

dan Administrasi 

3. Ketua UPPM 

4. Ketua 

Jurusan/Prodi 

5. Ketua Sistem 

Penjaminan Mutu 

6. Dosen Politeknik 

7. Pengelola Jurnal  

 2. Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang 
diikutsertakan dalam penyusunan proposal 
penelitian di jurusan? 

 3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses seleksi 
proposal dilaksanakan?  

 4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sistem 
penilaian proposal yang diterapkan 
Politeknik? 

 5. Menurut Bapak/Ibu siapa yang menentukan 
proposal penelitian diterima atau tidak? 

 6. Menurut Bapak/Ibu setelah keputusan 
diperoleh, bagaimana kontrak dibuat? 

 7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana prosedur 
penelitian dilakukan oleh individu atau 
kelompok, sesuai pedoman penelitian? 

 8. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Politeknik 
melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penelitian? 
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Kategori No Pertanyaan  Partisipan 

 9. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara 
Politeknik menjamin bahwa setiap penelitian 
yang dilaksanakan di institusinya memenuhi 
standar akademik dan etika yang berlaku? 

 10. Menurut Bapak/Ibu apa yang dilakukan 
manajemen Politeknik jika terhadap 
pelaksanaan penelitian yang kurang 
memenuhi standar akademik dan atau etika 
yang berlaku? 

 11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses 
pengelolaan penelitian dilakukan oleh 
Politeknik? 

 12. Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang 
diikutsertakan dalam proses pengelolaan 
penelitian di Politeknik? Dan apa peran 
mereka? 

 13. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja 
yang mendukung dan menghambat 
terwujudnya pengelolaan penelitian yang 
berkualitas? 

 14. Menurut Bapak/Ibu strategi apa yang 
diterapkan pimpinan Politeknik untuk 
mengatasi permasalahan dalam pengelolaan 
kegiatan penelitiannya? 

Pemanfaata

n hasil-hasil 

penelitian di 
Politeknik 

1. Menurut Bapak/Ibu apa saja kontribusi 
pengelolaan penelitian terhadap mutu dan 
kinerja penelitian di Politeknik? 

1. Wakil Direktur 1 

Bidang Akademik 

2. Wakil Direktur II 

Bidang Keuangan 

dan Administrasi 

3. Ketua UPPM 

4. Ketua 

Jurusan/Prodi 

5. Ketua Sistem 

Penjaminan Mutu 

6. Dosen Politeknik 

 2. Menurut Bapak/Ibu apakah hasil-hasil 
penelitian dosen telah dimanfaatkan untuk 
mendukung proses pembelajaran? 

 3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara 
Politeknik mendorong dosen agar 
memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk 
melengkapi dan mendukung pengajaran 
sesuai bidang ilmu dan keahliannya? 

 

b. Pedoman Observasi 

Berdasarkan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan 

di Bab 1, peneliti melakukan observasi tentang pengelolaan penelitian di 

Politeknik khususnya terkait kebijakan penelitian, proses pelaksanaan kebijakan 
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dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian. Pedoman yang peneliti gunakan sebagai 

pegangan untuk melakukan observasi adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.7 Pedoman Observasi 

Kategori No Elemen yang diobservasi  

Kebijakan 

1. Proses diseminasi/sosialisasi kebijakan 

 
2. Unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan 

penelitian di Politeknik 
3. Forum Rapat pimpinan Politeknik 
4. Rapat tim UPPM 
5. Presentasi proposal penelitian. 
6. Rapat penetapan proposal yang diterima. 

Proses pelaksanaan 

penelitian 

7. Pola interaksi UPPM dan dosen peneliti 

 
8. Pola interaksi UPPM dengan Jurusan dan  program 

studi 
9. Proses seleksi proposal penelitian 

10. Pelaksanaan penelitian oleh dosen  
11. Monitoring dan evaluasi oleh reviewer 

12. Fasilitas pendukung penelitian di Perpustakaan 
Umum Politeknik 

13. Fasilitas pendukung penelitian di Perpustakaan di 

Jurusan 
14. Seminar/Pelatihan terkait penelitian. 

Pemanfaatan hasil-

hasil penelitian di 

Politeknik 

15 Pemanfaatan produk hasil penelitian dosen 

 

 

c. Pedoman Studi  Dokumentasi 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah 

dipaparkan pada Bab 1 penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen yang 

mencakup ketiga kelompok problem yang diteliti, yaitu kebijakan penelitian, 

proses pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian. 

Pedoman untuk studi dokumen tersebut sebagaimana ditampilkan pada Tabel 

3.8 berikut. 
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                             Tabel 3.8 Pedoman Studi Dokumen 

No Dokumen yang menjadi objek studi  

1. Renstra Politeknik. 

2. Pedoman Akademik Politeknik 

3.  Rencana Induk Penelitian Politeknik (Master Plan) 

4. Renstra Dikti bidang penelitian PT. 

5. Kepmendiknas, Surat Edaran Mendiknas terkait penelitian PT. 

6. Pedoman Penelitian Institusi 

7. Rencana kegiatan penelitian UPPM. 

8. Laporan kerja/kegiatan operasional UPPM. 

9. Surat pemberitahuan tentang kesempatan  penelitian/ Surat 

undangan kepada dosen untuk memasukkan proposal 
penelitian. 

10. Contoh Proposal Penelitian 

11. Laporan penelitian dosen.  

12. Laporan kerja/kegiatan operasional Jurusan. 

13. Surat Keputusan Direktur Politeknik tentang pengelolaan 

penelitian. 

14. Laporan Keuangan (kegiatan Penelitian di Politeknik) 5 tahun 
terakhir 

15. Laporan Reviewer Penelitian di Politeknik 

16. Contoh Kontrak Penelitian 

17. Kebijakan Penelitian Internal Politeknik. 

18. Laporan Sistem Penjaminan Mutu Internal. 

19. Pedoman Publikasi Internal (Perpustakaan). 

20. Pedoman Jurnal Ilmiah di Politeknik 

21. Kebijakan Dikti tentang Publikasi Ilmiah/Jurnal Terakreditasi. 

22. Contoh jurnal ilmiah Politeknik 

23. Laporan Pengelola Jurnal Ilmiah di Politeknik 

 

 

2. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif ini peneliti merupakan instrumen utama dalam 

menjaring data dan informasi melalui studi dokumentasi, studi literatur dan 

wawancara/ Focus Group Discussion  (FGD) dengan responden sebagai sumber 

data. Konsep human instrument dipahami sebagai instrument manusia yang 

memiliki berbagai kekuatan. Dengan demikian alat penelitian dalam pengumpulan 

data lebih banyak bergantung kepada pribadi peneliti yang dalam pelaksanaan 

operasional dilapangan memerlukan alat bantu yaitu pedoman wawancara untuk 

menunjang pengumpulan data melalui wawancara, pedoman observasi untuk 
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kegiatan observasi dan pedoman studi dokumen. Gambaran mengenai cara yang 

peneliti dilakukan dalam proses pengumpulan data yang diperlukan, yaitu: 

a. Wawancara tidak terstruktur (in-depth interview) 

Dari berbagai jenis wawancara, peneliti memilih wawancara tidak terstruktur 

untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Wawancara jenis ini 

peneliti pilih dikarenakan peneliti ingin memperoleh informasi secara mendalam 

dengan cara yang fleksibel serta memiliki  kesempatan untuk secara langsung 

berkomunikasi dengan partisipan. Selain itu, jenis wawancara ini peneliti pilih 

karena peneliti menyadari bahwa kualitas data yang akan peneliti peroleh yang 

kemudian akan dijadikan input untuk analisis data sangat tergantung kepada 

keterampilan peneliti dalam melakukan wawancara dalam mengembangkan 

pemahaman peneliti terhadap problematik yang sedang diteliti. Wawancara yang 

peneliti lakukan dirancang sebagai diskusi interaktif dimana partisipan lebih 

dominan memberikan penjelasan dan pandangannya. Peneliti cenderung sebagai 

pembuka diskusi dengan pertanyaan awal dan selanjutnya diskusi mengalir sesuai 

alur penjelasan partisipan. Namun pada saat isi diskusi agak keluar dari pedoman 

wawancara, peneliti segera berupaya mengembalikan isi diskusi kedalam lingkup 

pertanyaan penelitian. Selaras dengan pendapat Satori dan Komariah (2011, 

hlm.135) bahwa tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan gagasan-gagasannya, maka melalui wawancara dengan setiap 

partisipan peneliti berupayauntuk mengelaborasi pemahaman, pandangan, 

pemaknaan dan pengalaman partisipan mengenai kebijakan penelitian di 

Politeknik, bagaimana Politeknik mengelola kegiatan penelitian yang dilakukan 

oleh dosen-dosen, dan bagaimana hasil-hasil penelitian dimanfaatkan dalam 

konteks Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik Negeri Bandung dan 

Politeknik Negeri Jakarta. 

Mengacu kepada tabel pedoman wawancara, peneliti mengembangkan instrumen 

wawancara untuk setiap partisipan yang peneliti wawancarai. Isi pedoman 

wawancara adalah garis besar dari pertanyaan yang sedang dicarikan jawabannya. 

Contoh   instrumen pedoman wawancara sebagai berikut: 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Aspek Manajemen : Research Management  

2. Fokus Wawancara : Spektrum Penelitian 

3. Partisipan  : PEMBANTU DIREKTUR I (BIDANG AKADEMIK) 

POLITEKNIK ………… 

4. Waktu Wawancara : tanggal……………………. Jam……………… 

5. Jalannya Wawancara: Wawancara Semi Terstandar 

 

No. Kategori  Pertanyaan 

1. Kebijakan 1. Menurut pendapat Bapak/ Ibu, bagaimana kebijakan penelitian 

di Polteknik saat ini? 

2. 
Program 

Penelitian 

2. Politeknik memiliki jurusan dan puluhan program studi. 

Menurut pendapat Bapak/ Ibu, bagaimana  pengaturan prioritas 

penelitiannya? 

3. Penelitian memerlukan kemampuan untuk berinovasi dan 

mencipta. Menurut pendapat Bapak/ Ibu, apakah hasil 

penelitian dosen di Politeknik merupakan inovasi? 

3. Kompeten 

si Peneliti 

4. Menurut pendapat Bapak/ Ibu, bagaimana kemampuan 

penelitian dosen-dosen Politeknik? 

4. Penelitian 

& 

Pengajaran 

5. Menurut  pendapat Bapak/ Ibu, bagaimana penelitian di 

Politeknik perperan terhadap pendidikan dan pengajaran 

vokasi? 

5. Pengelolaa

n 

6. Menurut pendapat Bapak/ Ibu, bagaimana pengelolaan 

penelitian di Politeknik?  

6. Jurnal 

Ilmiah 

7. Apa pendapat Bapak/ Ibu tentang jurnal yang ada di 

Politeknik? 

 

Menyadari bahwa jumlah pertanyaan wawancara yang dikembangkan dapat 

menjadi sedemikian banyak, sementara disisi lain partisipan yang bersedia 

diwawancara biasanya memiliki keterbatasan waktu un tuk melayani sesi 

wawancara, maka peneliti membuat rangkuman. Rangkuman ini berguna pula 
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untuk peneliti memantau apakah semua pertanyaan dapat dicakup oleh semua 

partisipan dan tidak terlalu banyak terjadi pengulangan. Berdasarkan tabel 

rekapitulasi pertanyaan wawancara, maka peneliti mengetahui jumlah pertanyaan 

terbanyak ditujukan kepada Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat dan yang paling sedikit kepada pengelola jurnal. 

Tabel 3.9  Rekapitulasi Pertanyaan Wawancara 

PARTISIPAN BUTIR PERTANYAAN JUMLAH 

PD 1 Bidang Akademik Ia; Ib; Ic; IIa; IIIa1; IIIa2. 6 

PD II Bidang Keuangan IIc3(1); IIc3(2); IIc5(1); IIc6(1); IIc6(2); 
IIc7. 

6 

Ketua UPPM Ia1; Ib1; Ic1; Ie1; IIa; IIb1,2; IIIa1,3. 9 

Ketua Jurusan Ia3; Ib4; IIb1,2; IIc; IIIb3,4. 6 

Ketua Prodi Ia3; IIb1; IId1; IIIa3. 4 

Dosen Ia3; Ib4; Ic3; Id1; IIa2; IIb1; IIIa3. 7 

Kabag  Keuangan Ic1; Ic2; Id1; IIc5; II6. 5 

Staf UPPM Ia3; IId1; IId3; IIIa1,3. 4 

Reviewer Penelitian Ia3; Id8,9; IIb1; IIIa1. 5 

Ketua Sistem 
Penjaminan Mutu 

Ia; IIc4; IIIb4; IIIa3. 
4 

Pengelola Jurnal ilmiah Ie3; IIc1; IIIb1. 3 

 

Menyadari bahwa data yang ingin digali peneliti dari partisipan cenderung 

berkaitan dengan pengalaman dan pandangan pribadi, maka peneliti berupaya 

membangun hubungan yang baik dengan pastisipan, baik sebelum maupun 

sesudah wawancara. Sebelum kegiatan wawancara dilaksanakan, peneliti 

mengirimkan surat permohonan ijin untuk melakukan penelitian di Politeknik 

yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Manufaktur Negeri bandung, Direktur 

Politeknik Negeri Bandung dan Direktur Politeknik Negeri Jakarta. Surat yang 

peneliti kirimkan adalah surat dari Wakil direktur I Bidang Akademik, Sekolah 

Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Surat tersebut dilampiri dengan 

penjelasan tentang latar belakang dantujuan penelitian yang akan dilakukan serta 

penjelasan manfaat yang dapat diperoleh oleh Politeknik tersebut.   

Ketiga Politeknik yang dikirimi surat permohonan memberikan respon positif dan 

memberikan ijin untuk peneliti sekaligus memfasilitasi dengan menunjuk staf 
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yang menjadi penghubung selama penelitian dilaksanakan. Setelah peneliti 

memperoleh surat respon ijin penelitian, peneliti bekerjasama dengan staf yang 

ditunjuk oleh Direktur Politeknik membuat surat pemberitahuan kepada sumber 

data di rektorat, di jurusan maupun di program studi untuk mengkonfirmasi 

kesediaan dan jadwal pelaksanaan wawancara/FGD. Fasilitasi staf penghubung di 

Politeknik sangat menolong peneliti mengingat keterbatasan waktu nara sumber 

dan ketersediaan data. Setelah konfirmasi jadwal diperoleh, peneliti mengawali 

pengumpulan data dengan mewawancarai pimpinan Politeknik di lokasi 

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai partisipanlainnya sesuai 

jadwal yang telah direncanakan. Tidak jarang jadwal yang telah disepakati 

berubah karena acara mendadak dipihak nara sumber. Pada kond isi seperti itu 

peneliti fasilitasi dari staf penghubung sangat penting, karena waktu yang ada 

seringkali masih bisa diisi dengan wawancara partisipan lainnya. Fleksibilitas 

semacam ini merupakan privilege yang peneliti nimati selama melakukan 

pengumpulan data di ketiga Politeknik. Peneliti memahami bahwa dalam 

penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi dan 

wawancara.  Satori dan Komariah (2011:130) mengartikan wawancara sebagai 

suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari 

sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Menyadari bahwa 

wawancara akan berlangsung baik kalau telah tercipta rapport antara peneliti 

dengan yang diwawancarai yaitu bahwa: “Rapport is a relationship of mutual 

trust and emotional affinity between two or more people. Establishing rapport is 

an important task for the qualitative research”Satori dan Komariah (2011:138), 

maka dalam rangka membangun rapport dengan partisipan, diawal penelitian 

peneliti melakukan komunikasi pra-penelitian sebelum mengirimkan surat 

permohonan untuk ijin melakukan penelitian kepada ketiga Direktur Politeknik 

dengan lampiran penjelasan garis besar penelitian dan target luaran penelitian. 

Dengan demikian dalam wawancara peneliti dihadapkan kepada dua hal yaitu: (a) 

secara nyata mengadakan interaksi dengan partisipan yang diwawancarai; (b) 

menyadari adanya pandangan orang lain terhadap masalah yang sedang diteliti, 

yang mungkin berbeda dengan pandangan peneliti sendiri. Bahkan Satori 

(2011:130) mempertegas bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya 
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mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari 

partisipan. Dari beberapa cara wawancara, peneliti memilih wawancara mendalam 

sebagai salah satu metode pengumpulan data dengan pertanyaan wawancara yang 

semi terstruktur. Dengan metode ini, diharapkan partisipan dapat mengemukakan 

pendapatnya dengan bebas dan mendalam dan wawancara dapat fokus pada topik-

topik tertentu namun tetap membuka peluang bagi munculnya faktor-faktor lain 

yang timbul berdasarkan pengalaman partisipan (Zikmund, 2000). Untuk menjaga 

konsistensi wawancara, peneliti menggunakan panduan pertanyaan wawancara 

semi terstruktur yang telah peneliti persiapkan, sebagaimana contoh Pedoman 

Wawancara. Peneliti membuat garis besar pokok-pokok pertanyaan yang 

digunakan secara fleksibel sesuai situasi pada saat wawancara. Agar informasi 

yang disampaikan oleh partisipan spontan berasal dari pendapat dan pemikiran 

partisipan pada saat wawancara, maka peneliti tidak memberikan pokok-pokok 

pertanyaan wawancara kepada partisipan sebelum wawancara dilakukan. Namun 

demikian peneliti melihat bahwa beberapa partisipan merasa kurang nyaman 

karena tidak mengetahui arah pertanyaan wawancara sebelum wawancara 

dilaksanakan. Partisipan tersebut biasanya meminta lembar pertanyaan wawancara 

untuk dipelajari tepat sebelum wawancara dimulai, paling tidaksebagai gambaran 

tentang pokok-pokok diskusi. Dalam pelaksanaan wawancara selain membuat 

catatan wawancara peneliti menggunakan alat bantu yaitu alat perekam. Sebelum 

alat perekan digunakan peneliti terlebih dahulu menginformasikan kepada 

partisipan sekaligus memohon ijin untuk menggunakannya. Apabila partisipan 

berkenan maka wawancara dilanjutkan dan alat perekan digunakan, namun bila 

partisipan keberatan maka peneliti tidak menggunakan alat perekam melainkan 

mengandalkan catatan peneliti. 

Waktu untuk wawancara yang pada awalnya peneliti alokasikan sekitar 30-60 

menit untuk setiap partisipan dalam prakteknya kurang. Banyak partisipan yang 

bahkandengan bersemangat menjelaskan dengan lebih rinci dan disertai dokumen 

yang dimaksud, misalnya penjelasan tentang  hasil-hasil penelitian, sehingga 

waktu wawancara seringkali melebihi batasan waktu yang telah dirancang. Pada 

beberapa kasus peneliti melakukan beberapa kali kunjungan sesuai kesepakatan 
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dari partisipan. Hasil wawancara kemudian disimpan dan diolah secara 

interpretatif sebagai bagian dari pengolahan data. 

b. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) 

Selain melakukan wawancara individual dengan partisipan, peneliti juga 

melakukan Focus Group Disscussion (FGD) khususnya untuk partisipan yang 

jumlahnya cukup banyak dan memiliki sifat homogen seperti dosen. Creswell 

(2008:226) menjelaskan bahwa focus group interview merupakan interview yang 

diarahkan oleh moderator dalam situasi yang alamiah dengan sekelompok kecil 

partisipan. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pemandu diskusi sekaligus 

sebagai pewawancara.Tujuan utama dari focus group bagi peneliti adalah untuk 

memperoleh pemahaman dengan mencermati serangkaian uraian yang 

disampaikan oleh partisipan terkait kebijakan penelitian, proses penelitian dan 

pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang juga merupakan isu atau masalah kajian 

yang menjadi minat dari peneliti. Nilai dari teknik ini adalah ditemukannya hal-

hal yang tidak diperkirakan oleh peneliti. Alur diskusi diupayakan sealamiah 

mungkin dan dalam situasi yang kondusif. Focus group discussion yang 

dilakukan oleh peneliti melibatkan ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen 

yang terkait dengan pengelolaan penelitian di Politeknik. Tujuan dari diskusi 

tersebut adalah memperoleh masukan terkait proses dan system pengelolaan 

penelitian di Politeknik. Selama melakukan wawancara dan FGD peneliti 

berupaya keras agar pertanyaan disampaikan dengan jelas dan konsisten serta 

tidak mengarahkan jawaban nara sumber, baik melalui intonasi suara maupun 

sikap tubuh.  

Jawaban pertanyaan yang dikumpulkan dari setiap wawancara dan FGD serta 

temuan-temuan sementara penelitian dicatat dengan sebaik mungkin dan dibuat 

dalam bentuk audio rekaman. Hasil rekaman langsung dituliskan dalam bentuk 

transkrip wawancara untuk setiap partisipan yang diwawancara. 

c. Observasi, digunakan peneliti sejak tahap awal pengambilan data, terutama 

pada tahap awal penelitian bersamaan dengan pelaksanaan survey pendahulun 

tentang profil partisipan serta untuk mencermati fenomena-fenomena yang terkait 
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dengan objek penelitian. Sebagaimana kisi-kisi penelitian, penelitia telah 

mengidentifikasi hal-hal atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu di observasi agar 

jawaban terhadap pertanyaan penelitian dapat diperoleh seutuhnya. Peneliti 

melakukan observasi secara langsung dengan cara melihat objek penelitian yang 

ada dilapangan yang dimulai dari kunjungan pendahuluan. Walaupun sebelum 

melaksanakan observasi, peneliti telah mempersiapkan panduan observasi untuk 

mencatat informasi, data, fenomena yang diperoleh selama observasi di 

Politeknik, namun dalam prakteknya peneliti harus sangat fleksibel. Hal ini 

disebabkan dalam kenyataan di lapangan hal-hal yang telah dirancang untuk 

diobservasi ternyata kurang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada saat peneliti 

melakukan kegiatan observasi pengelolaan penelitian di Politeknik, peneliti 

berupaya mengobservasi dinamika pengelolaan penelitian di Politeknik 

sebagaimana gambaran yang peneliti peroleh dari Politeknik tempat 

dilaksanakannya observasi.  Kemudian peneliti mencermati secara mendalam 

proses pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh UPPM yang menyangkut 

kegiatan sehari-hari dan yang berkenaan dengan tujuh elemen pengelolaan 

penelitian di Politeknik yang terdiri dari: a) Program Penelitian; b) Pendanaan 

Penelitian; c) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian; d) Kompetensi 

Peneliti; e) Fasilitas Penunjang Penelitian; f) Sistem Informasi dan Komunikasi; 

dan g) Publikasi Ilmiah. Dalam rangka memperjelas observasi, peneliti 

menggunakan alat bantu  berupa kamera digital dan catatan-catatan untuk 

merekam pola pelaksanaan pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh Politeknik.  

Rekaman hasil observasi peneliti gunakan dalam uraian temuan maupun 

pembahasan dan sebagian lainnya peneliti tempatkanpada halaman lampiran 

disertasi ini. 

 

d. Studi dokumen, peneliti lakukan terhadap dokumen-dokumen yang dapat 

disediakan oleh Politeknik yang berkaitan dengan kebijakan penelitian, proses 

pengelolaan penelitian maupun pemanfaatan hasil-hasil penelitian. Studi dokumen 

ini dilakukan sesuai pedoman studi dokumen yang telah peneliti persiapkan 

dengan tujuan untuk mengkaji data sekunder terkait pengelolaan penelitian di 

Politeknik. Studi dokumen ini difokuskan kepada dokumen-dokumen kebijakan, 
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baik dokumen internal Politeknik maupun dokumen formal seperti dokumen 

Rencana strategis dan Rencana Induk Penelitian serta dokumen Rencana Induk 

Penelitian (RIP) dan catatan data pelaksanaan penelitian di Politeknik yang 

disediakan lembar demi lembar sesuai data yang dibutuhkan. Pada observasi ini 

peneliti juga melakukan browsing internet, misalnya untuk mencari data 

pelaksanaan penelitian di Politeknik yang ditampilkan pada web site Politeknik. 

Berdasarkan tiga cara pengumpulan data tersebut, yaitu wawancara semi 

terstruktur, observasi dan studi dokumen, maka peneliti mengembangkan alur 

proses pengumpulan data dan pengolahan data yang dibagi menjadi empat tahap 

sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.1 berikut. 

Gambar 3.1 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 4 tahap 

yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan output.  

Sebelum tahap persiapan peneliti terlebih dahulu melakukan studi awal tentang 

pengelolaan penelitian di perguruan tinggi, ditinjau dari lingkungan global, 

lingkungan regional (Asean), lingkungan nasional, lingkungan institusional dan 

operasional.  Dari hasil studi awal tersebut kemudian peneliti menentukan 

Politeknik sebagai objek penelitian. 
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Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan rinci mengenai Politeknik 

yang dipilih sebagai objek penelitian, maka terlebih dahulu peneliti melakukan 

wawancara tidak tersrtuktur dengan pimpinan Politeknik yang secara khusus 

bertugas untuk melakukan pengelolaan penelitian di Politeknik. Tujuan 

wawancara awal ini adalah untuk memperoleh gambaran awal mengenai 

permasalahan pengelolaan penelitian yang dihadapi Politeknik dan untuk 

mengidentifikasi secara lebih pasti subjek-subjek penelitian yang dapat dijadikan 

partisipan yang dapat mewakili berbagai elemen yang ada dalam objek 

penelitian.Pada tahap ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

tersusun secara sistematis dan lengkap, melainkan cenderung kepada garis besar 

pertanyaan terkait pengelolaan penelitian di Politeknik dan permasalahan apa saja 

yang dihadapi pada saat wawancara dilakukan.   

Pada tahap persiapan, peneliti menggunakan hasil wawancara tidak terstruktur 

sebagai dasar bagi peneliti untuk menetapkan kepada siapa wawancara akan 

dilakukan untuk dapat melangkah ke tahap selanjutnya yaitu peneliti mempelajari 

pertanyaan penelitian secara lebih mendalam dan lebih rinci untuk 

mengidentifikasi garis besar data dan informasi apa saja yang perlu dicari melalui 

penelitian ini, merancang instrumen pengumpulan data, mempelajari profil 

partisipan dan perkembangan penelitiannya, melakukan kontak dengan calon 

partisipan, serta mempersiapkan dokumen administrasi yang diperlukan.  

Pada tahap pelaksanaan, peneliti memeriksan kembali kelengkapan dokumen yang 

akan peneliti gunakan sebagai alat bantu untuk pengumpulan data, kemudian 

peneliti  mengkonfirmasi kembali jadwal kunjungan untuk pengumpulan data  

dengan partisipan secara langsung atau melalui contact person yang telah di 

tunjuk oleh Politeknik. Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data sesuai 

rencana dan meng-input data hasil penelitian dalam bentuk word maupun excel.  

Dalam melakukan wawancara pada tahap ini peneliti melakukan wawancara 

secara mendalam terhadap setiap pertanyaan penelitian untuk menemukan kondisi 

dan permasalahan secara lebih terbuka dimana setiap partisipan diminta 

memaparkan pandangan dan gagasan-gagasannya terkait pengelolaan penelitian di 

Politeknik.Selanjutnya hasil wawancara, observasi dan studi dokumen tersebut 



130 
 

 
Carolina Magdalena Lasambouw, 2015 
PENGELOLAAN PENELITIAN DI POLITEKNIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

dikumpulkan dan didokumentasikanuntuk digunakan dalam interpretasi hasil 

temuan penelitian. Mengingat data yang dikumpulkan cenderung merupakan 

pandangan dan gagasan ataupun pengalaman dari partisipan secara pribadi, maka 

peneliti menyadari adanya keungkinan bias ataupun kekurang jelasan dalam 

penulisan hasil wawancara. Oleh karena itu peneliti melakukan klarifikasi dan 

pemeriksaan ulang kepada partisipan  agar peneliti mampu menangkap atau 

memahami sebanyak mungkin realita dari objek penelitian ini. Selain itu peneliti 

juga melakukan triangulasi sumber, khususnya untuk menguji kredibilitas data 

penelitian yang terkumpul.  

Peneliti memahami bahwa analisis data kualitatif merupakan proses berkelanjutan 

yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (McMillan 

dan Schumacher, 1997:614; Cresswell.J.W, 2008, 2010:274; Sugiono, 2011). 

Analisis kualitatif merupakan suatu proses yang relative sistematis pada 

pemilihan, pengkategorian, pembandingan, penyatuan, dan penafsiran untuk 

memberikanpenjelasan fenomena ketertarikan tunggal (McMillan dan 

Schumacher, 1997:614). Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan peneliti 

analisis dengan cara induktif yaitu dari data rinci yang spesifik kepada tema dan 

sub-tema yang bersifat umum, yang dibangun berdasarkan pertanyaan penelitian, 

topic-topik pada panduan wawancara, ataupun kategori yang relevan dari studi 

kepustakaan. Masing-masing tema dan sub tema diberi kode untuk 

membedakannya. 

D. Analisis Data 

Peneliti memahami bahwa analisis data kualitatif merupakan proses berkelanjutan 

yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (McMillan 

dan Schumacher, 1997:614; Cresswell.J.W, 2008, 2010:274; Sugiono, 2011). 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan peneliti analisis dengan cara induktif 

yaitu dari data rinci yang spesifik kepada tema dan sub-tema yang bersifat umum, 
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yang dibangun berdasarkan pertanyaan penelitian, topic-topik pada panduan 

wawancara, ataupun kategori yang relevan dari studi kepustakaan.  

Analisa data kualitatif yang peneliti gunakan mengacu kepada kerangka analisa 

data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman pada tahun 1994, 

yang memperkenalkan tiga komponen analisis yaitu: 

1. Data Reduction: yaitu peneliti melakukan reduksi data tanpa menghilangkan 

informasi secara signifikan. Peneliti melakukan reduksi data secara 

berkesinambungan selama analisis data. Pada tahap awal reduksi data peneliti 

lakukan dengan cara editing, segmenting dan summarizing data.  Pada tahap 

pertengahan, peneliti melakukan pengkodean, membuat catatan, kegiatan 

terkait lainnya seperti menemukan tema-tema, pengelompokkan dan melihat 

pola-pola yang muncul. Sedangkan pada tahap akhir, reduksi data dilakukan 

dengan cara mengembangkan konsep dan menjelaskannya. 

2. Data Display. Data yang ditampilkan adalah data yang sudah ditata, 

dipadatkan, serta dilihat keterhubungan antar masing-masing data (Punch, 

2009:174). Mengingat  data kualitatif yang peneliti kumpulkan cukup banyak 

dan tersebar, maka penampilan data dapat membantu  peneliti pada saat 

melakukan analisa. Bahkan Miles dan Huberman (1994:11) memiliki 

keyakinan bahwa penampilan data yang bagus merupakan salah satu cara 

untuk memvaliditas analisa data kualitatif. Bentuk tampilan data yang peneliti 

gunakan adalah grafik, tabel, dan diagram. 

3. Drawing and verifying conclusions 

Alasan dilakukannya reduksi dan menampilkan data adalah untuk membantu 

peneliti membuat kesimpulan penelitiannya.Sementara pembuatan kesimpulan 

secara logis mengikuti reduksi dan menampilkan data.Dengan demikian, butir 

kesimpulan sudah dapat diketahui diawal analisa data. 

a. Coding. Coding merupakan kegiatan awal dari analisa data kualitatif serta 

merupakan dasar terhadap apa yang akan muncul sebagai temuan 

penelitian. Pada analisis yang bertujuan untuk menemukan kesamaan dari 

data, pengkodean merupakan intinya. Kode dapat berupa label, penamaan, 

dan tags. Penempatan label dan tags tujuannya adalah memberikan makna 



132 
 

 
Carolina Magdalena Lasambouw, 2015 
PENGELOLAAN PENELITIAN DI POLITEKNIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

terhadap data, dan juga berfungsi sebagai indeks dari data yang akan 

bermanfaat padasaat disimpan atau dicari kembali. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan kode sederhana yang secara langsung terkait dengan 

sumber data, misalnya B-Dir artinya sumber data dari Direktur Politeknik 

Negeri Bandung. 

b. Memoing. Yaitu membuat catatan yang dapat dimulai bersamaan dengan  

pengkodean (Punch, 2009:179). Pada saat peneliti melakukan pengkodean, 

dimungkinkan munculnya berbagai ide yang berkaitan dengan data 

tersebut. Hal penting dari pencatatan ini adalah bahwa pencatatan bukan 

hanya sekedar menjelaskan tentang data, melainkan peneliti sudah 

seyogianya memiliki konseptual isi dari data tersebut. 

c. Abstracting. Menyadari bahwa beberapa konsep terkadang lebih abstrak 

dari yang lainnya. Istilah konkrit ke abstrak menjelaskan kelanjutan 

abstraksi ini, sebagaimana terminology dari spesifik ke general/umum. 

d. Comparing. sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi abstrak, konsep 

maupun pengkodean data. Tahap awal adalah membandingkan berbagai 

indicator yang berbeda yang ditemukan pada data yang mengarah kepada 

konsep yang abstrak dibalik data empiric. Jadi melalui perbandingan data 

ini maka makna data yang awalnya abstrak menjadi semakin jelas untuk 

membangun konsep temuan penelitian. 

Rincian tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan diawali 

dengan membuat transkrip hasil wawancara untuk setiap partisipan. Setiap 

jawaban partisipan peneliti membubuhkan kode partisipan agar pada saat 

keseluruhan jawaban partisipan digabungkan peneliti masih dapat menelusuri 

sumber data tersebut. Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji jawaban 

partisipan untuk setiap pertanyaan penelitian, maka peneliti membuat tabel matrix 

jawaban partisipan untuk setiap butir pertanyaan contoh pada lampiran). Setelah 

peneliti menyelesaikan semua tabel matrix jawaban untuk setiap partisipan, 

selanjutnya peneliti menggabungkan keseluruhan jawaban partisipan untuk setiap 

pertanyaan penelitian dalam satu tabel matrix. Karena peneliti telah 

membubuhkan kode partisipan untuk setiap jawaban pertanyaan, maka dengan 
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mudah peneliti dapat menelusuri sumber data dari setiap pertanyaan penelitian. 

Dengan cara penyusunan tabel matrix jawaban partisipan tersebut peneliti dengan 

mudah dapat mengkaji kecenderungan kesamaan dan perbedaan pola jawaban 

partisipan terhadap setiap butir pertanyaan. Hal ini peneliti lakukan agar pada saat 

analisis data dimana setiap jawaban dapat peneliti pindah-pindahan sesuai 

pertanyaan penelitian, maka peneliti masih dapat menelusuri sumber data tersebut. 

Kemudahan menelusuri sumber data sangat penting, karena ketelusuran data 

berkaitan dengan hasil analisa di objek penelitian tersebut. Demikian juga pada 

saat dilakukan komparasi hasil penelitian antara setiap objek penelitian, peneliti 

masih bisa menelusuri sumber data tersebut. Setiap pertanyaan yang belum 

memiliki jawaban dari hasil wawancara peneliti biarkan kosong tidak terisi, 

karena selanjutnya peneliti mencari jawabannya dari studi dokumen ataupun hasil 

observasi. 

Pekerjaan penyusunan matriks jawaban partisipan untuk setiap pertanyaan 

penelitian di setiap Politeknik tersebut merupakan pekerjaan yang cukup menyita 

waktu dan ketekunan serta kesabaran. Namun peneliti menyadari bahwa tahap 

tersebut merupakan tahap yang penting agar peneliti dapat melakukan analisa data 

secara lebih akurat, lengkap dan sistematis. Walaupun disadari peneliti bahwa 

cara yang peneliti gunakan ini agak rumit dan harus dilakukan secara bertahap, 

namun peneliti menjadi lebih yakin bahwa semua jawaban yang relevan dari 

partisipan sudah terakomodasi dengan lengkap, sedangkan jawaban yang kurang 

relevan dapat dengan cepat di reduksi. Cara tersebut menurut peneliti merupakan 

cara pengolahan data secara manual namun cukup sistematis. Selanjutnya untuk 

setiap objek penelitian, peneliti menggabungkan seluruh jawaban partisipan untuk 

setiap pertanyaan. Dengan demikian peneliti dapat melihat keseluruhan respon 

dari semua sumber data di Politeknik yang bersangkutan. Hal tersebut 

memudahkan peneliti melihat persamaan pandangan dan perbedaannya terhadap 

setiap pertanyaan penelitian. Data yang telah direduksi tersebut dikelompokkan 

menurut tema-tema yang sama (kategorisasi) dan dilakukan sintesa,  validasi 

sintesa, dan terakhir peneliti menuliskan deskripsi temuan penelitian dengan 

sejelas-jelasnya serta mengidentifikasi draft pola/ konsep yang di temukan dalam 
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penelitian. Selanjutnya setiap sub-tema dan tema dikaji untuk mengidentifikasi 

dan menyimpulkan pola yang terjadi pada setiap tema atau kategori 

tersebut.Untuk setiap pola yang telah diidentifikasi dilakukan verifikasi dengan 

menggunakan pendekatan reflective collaborative melalui Focus Group 

Discussion (FGD).Cara ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran data dan 

meminimalkan kesalahan interpretasi data melalui keikutsertaan subjek penelitian 

dalam memberikan makna pada masalah yang menjadi fokus penelitian. 

Pendekatan ini dilakukan mengingat dalam analisa kualitatif, bobot analisis sangat 

ditentukan oleh ketajaman peneliti dalam memberikan makna terhadap data yang 

ditemukan di lapangan (Cresswell.J.W, 2008, 2010:274) sekaligus untuk menjaga 

agar jalur analisis tetap sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tidak berkembang 

meluas, karena sejauh ini disadari bahwa belum ada rangkaian prosedur standar 

untuk menganalisa data dan untuk menjaga jalur strategi analisis.  

Peneliti melakukan deskripsi temuan penelitian terhadap setiap pertanyaan 

penelitian untuk setiap lokasi penelitian yang dalam kenyataannya cukup banyak 

dan terkadang terjadi pengulangan antara jawaban pertanyaan yang satu dengan 

pertanyaan yang lainnya. Mengingat banyaknya temuan penelitian yang peneliti 

peroleh dari ke tiga Politeknik yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian dan 

menyadari bahwa tidak semua temuan dapat dibahas satu persatu, maka peneliti 

membuat rangkuman temuan penelitian yang esensial untuk  dijadikan acuan 

dalam pembahasan hasil penelitian. Dengan demikian untuk setiap Politeknik, 

peneliti membuat deskripsi temuan dan rangkuman temuan penelitian untuk 

dijadikan bahan analisa temuan penelitian. Setelah peneliti menyelesaikan 

pengolahan data untuk ketiga Politeknik, kemudian peneliti membuat komparatif 

temuan penelitian dari ketiga Politeknik tersebut yang diikuti dengan uraian 

pembahasan penelitian secara komparatif yang diakhiri dengan kesimpulan dan 

rekomendasi hasil komparatif.Mengingat kontekstual setiap lokasi penelitian 

berbeda, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan komparasi secara murni 

maka yang peneliti lakukan adalah membandingkan kondisi yang terjadi dan 

mencari maknanya serta alasan terjadinyan kondisi tersebut.  
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Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan pengelolaan penelitian yang 

dihadapi oleh Politeknik, sekaligus memperkaya bagian-bagian yang telah 

dilakukan dengan baik, peneliti mengkonstruksi suatu model konseptual strategi 

dasar pengelolaan penelitian di Politeknik. 

Secara keseluruhan, gambaran tahap analisis data adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Alur Analisa Data Penelitian 

  

Memvalidasi 

keakuratan 

informasi 

Mereduksi  dan menampilkan data untuk 

dianalisis 

Membaca keseluruhan data 

Data Mentah (transkrip, data lapangan, 

gambar ) 

Meng-coding data (computer dengan 

program excel) 

Deskripsi-deskripsi 

Menghubungkan tema-tema/ deskripsi-

deskripsi yang diidentifikasi 

Tema-tema 

Menginterprestasi tema/deskripsi dan 

melihat pola yang muncul 



137 
 

 
Carolina Magdalena Lasambouw, 2015 
PENGELOLAAN PENELITIAN DI POLITEKNIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

E. Pemeriksaan Kesahihan Hasil Penelitian 

Mengacu kepada literatur yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif 

keabsahan penelitian diukur dari empat kriteria, yaitu: 

1. Keabsahan konstruk yaitu keyakinan peneliti bahwa apa yang diukur dalam 

penelitian ini adalah benar-benar elemen yang perlu diukur. Kesahihan juga 

dapat dicapai melalui proses pengumpulan data yang tepat. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi sumber  dan triangualsi metode untuk 

memeriksa shaih atau tidaknya suatu data. Pada dasarnya triangulasi sudah 

diterapkan sejak awal pengumpulan data. Oleh sebab itu pada saat peneliti 

menyadari kekurangn data pada elemen pengelolaan penelitian tertentu , 

peneliti memperpanjang pengamatan ditempat penelitian tersebut.  

2. Keabsahan internal yaitu meyakinkan bahwa kesimpulan hasil penelitian 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan tersebut peneliti 

lakukan dengan cara melakukan pengolahan data secara bertahap dengan 

cermat dan sistematis serta dapat ditelusuri sumber datanya karena 

menggunakan kode yang jelas. Pada saat analisa data dan membuat 

kesimpulan, peneliti berupaya mempertahankan kerangka analisa sesuai 

kategori yang telah diidentifikasi. 

3. Keabsahan eksternal yaitu memprediksi seberapa jauh hasil penelitian dapat 

digeneralisir pada kasus lain agak sulit untuk dilakukan pada tahap akhir 

penelitian. Oleh karena itu cara yang dapat peneliti lakukan adalah menulis 

artikel ilmiah mengenai penelitian yang dilakukan kemudian 

mempublikasikannya melalui jurnal internasional dan melalui penyajian pada 

seminar internasional. Keberterimaan tulisan ilmiah maupun penyajian yang 

disampaikan peneliti dapat peneliti simpulkan sebagai salah satu bentuk 

keabsahan eksternal. 

 

F. Isu Etik 

Mengingat hasil penelitian tentang pengelolaan penelitian di Politeknik ini 

ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Politeknik yang 
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sesuai dengan kebutuhan dari disiplin ilmu yang ada di Politeknik agar supaya 

mutu dan hasil kinerja penelitian yang dicapai di Politeknik berkualitas dan 

semakin berkembang, sehingga hasil-hasil penelitiannya dapat dibagikan (share) 

antar dosen, mahasiswa serta dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan pada 

berbagai bidang studi untuk mendukung proses belajar mengajar serta untuk 

memenuhi kebutuhan solusi permalsahan di industri. Dengan demikian hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan seluas mungkin oleh sebanyak 

mungkin orang. Oleh karena itu isu etika dalam pelaksanaan penelitian ini 

menjadi sangat penting untuk diperhatikan sebagaimana dinyatakan oleh Creswell 

(2008) “Researchers should reflect on ethical issues throughout the research 

process, from defining the problem to advancing research questions to collecting 

and analysing data to writing the final report” (hlm.13). 

Etika berkaitan dengan sikap/perilaku dan tindakan individu peneliti dalam 

menerapkan prinsip-prinsip etika pada proses pelaksanaan penelitian agar 

penelitian tersebut dapat menghasilkan produk penelitian ilmiah yang berkualitas. 

Prinsip-prinsip etis yang peneliti telah terapkan pada pelaksanaan penelitian ini 

adalah kejujuran dalam melaksanakan keseluruhan alur penelitian ilmiah yaitu 

tidak melakukan manipulasi data penelitian, tidak melakukan plagiarisme yaitu 

tindakan mengutip gagasan ataupun pemikiran orang lain tanpa 

mengakui/menyebutkan sumber gagasan/ide/pemikiran. Setiap kutipan selalu 

peneliti sertakan sumber kutipan tersebut. Demikian juga akses kepada objek 

penelitian pada saat melakukan wawancara dan observasi di ketiga Politeknik 

yang menjadi objek penelitian selalu peneliti awali dengan proses permohonan 

ijin untuk melakukan penelitian yang peneliti ajukan kepada setiap Direktur 

Politeknik. Berkenaan dengan materi atau bahan laporan dan dokumen tertulis 

senantias penelitia ajukan ijin untuk mengutip atau membuat copy/gambar, 

sehingga peneliti yakin bahwa informasi yang diperoleh merupakan informasi 

yang diijinkan untuk disebarluaskan dan bukan merupakan informasi yang bersifat 

rahasia. 

 


