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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Deskriptif-

analitik”, dengan pendekatan “kualitatif”. Penulis memilih metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sebab ingin melakukan pengkajian 

yang mendalam mengenai daya saing perguruan tingg yang dimana data dapat 

disajikan dengan menggunakan deskripsi serta dalam hal ini dibutuhkan juga 

studi analisis guna melihat kepemimpianna abad 21 seperti apa yang dapat 

meningkatkan daya saing perguruan tinggi.  

Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai faktor, fakta, dan sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini juga ditujukan untuk 

memecahkan masalah yang sedang terjadi saat ini. Seperti yang diuraikan oleh 

Suharsaputra (2012: 42) bahwa “metode deskriptif adalah metode penelitian 

yang secara sederhana menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan 

angka untuk mengelompokkan individu atau kelompok”. Dimana metode 

deskriptif ini membantu peneliti untuk mendapatkan data observasi yang dapat 

mendukung data utama. metode kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2001) 

Bogdan & Taylor (Maleong, 2007) menjelaskan bahwa metodologi 

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung 

dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa 

bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan cirri-ciri fisik dan 

mental orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa 

karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat 

deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna 

sangat penting dalam penelitian kualitatif. (Robert & Sari, 1982) 
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Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:3). 

Data yang dikumpulkan dapat dihasilkan berdasarkan langkah-langkah 

sistematis, menurut aturan, rasional, dan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Metodologi dalam penelitian ini mencakup metode penelitian, 

pendekatan penelitian, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data, serta 

teknik pengolahan dan analisis data. 

Selain itu Satori & Komariah (2012) mengatakan dalam melakukan 

penelitaian kualitatif akan senantiasa mengembangkan pertanyaan dasar 

tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam 

kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan dimana tempat kejadiannya atau dapat 

disebut juga setting sosial. Setting ini dapat dibambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1 Fenomena Sosial 

Sumber: (Satori & Komariah, 2012) 

Pemilihan penggunakan metode deksriptif ini, peneliti berharap agar 

peneliti dapat menggambarkan dan memaparkan mengenai kepemimpinan 

abad 21 dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi yang akan dilakukan 

studi kasus di universitas pendidikan Indonesia. 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

 

3.2.1 Partisipan  

Partisipan merupakan subyek ataupun sumber dari mana data 

penelitian didapatkan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek 

darimana data diperoleh. (Moleong, 2008) Dalam penelitian kualitatif, 

Moleong (2008) mengemukakan bahwa “ pada penelitian kualitatif tidak 

ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Daya saing perguruan tinggi di 
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Universitas Pendidikan Indonesia merupakan fokus dari penelitian ini. 

Analisis dalam penelitian ini pun sifatnya kasuistik dan institusional.  

Dalam hal ini yang menjadi fokus kajian adalah mengakaji secara 

mendalam tetang penyelenggaraan perguruan tinggi khususnya pada daya 

saing perguruan tinggi, sehingga partisipan yang dibutuhkan adalah para 

pemimpinan perguruan tinggi. Dimana diharapkan bahwa para pemimpin 

perguruan tinggi akan memberikan informasi mengenai kepemimpinan 

abad 21 yang diterapkan oleh pimpinan dalam meningkatkan daya saing 

perguruan tinggi. 

Partisipan dalam penelitian ini terbagi dua yakni partisipan utama 

dan partisipan pendukung. Adapun partisipan utama dalam penelitian ini 

adalah Wakil Rektor bidang Akademik dan kemahasiswaan, Wakil rektor 

bidang riset dan kerjasama, ketua LPPM UPI sedangkan pertisipan 

pedukung adalah Ketua Program Studi yang berada di lingkungan Sekolah 

Pascasrjana UPI (utamanya pada Program studi akreditasi A) hal ini dipilih 

oleh peneliti karena peneliti perasumsi bahwa di tangka sekolah persarjana 

telah mewakili setiap program studi yang ada di setiap fakultas. Partisipan 

ini dipilih guna dapat memberikan gambaran serta informasi secara 

mendalam mengenai kepemimpinan abad 21 kaitannya dalam penigkatan 

daya saing perguruan tinggi. Adapun program studi yang akan menjadi 

partisipan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1  Program Studi Akreditasi A 

(Sumber: sps.upi.edu ) 

No. Nama Program Studi Jenjang 
Akreditasi 

BAN-PT 

1.  ADMINISTRASI PENDIDIKAN S2, S3 A 

2.  BIMBINGAN DAN KONSELING S2, S3 A 

3.  PENDIDIKAN IPA S2, S3 A 

4.  PENDIDIKAN MATEMATIKA S2, S3 A 
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5.  
PENDIDIKAN BAHASA 
INDONESIA 

S2 A 

6.  
PENDIDIKAN BAHASA 

INGGRIS 
S2, S3 A 

7.  PENDIDIKAN IPS S2, S3 A 

8.  
PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 
S2, S3 A 

9.  PENDIDIKAN MASYARAKAT S2 A 

10.  PENDIDIKAN OLAHRAGA S2, S3 A 

11.  PENDIDIKAN SENI S2 A 

12.  PENDIDIKAN UMUM S2, S3 A 

13.  
PENGEMBANGAN 

KURIKULUM 
S2 A 

14.  PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S2 A 

15.  PENDIDIKAN BAHASA ARAB S2 A 

16.  
PENDIDIKAN BAHASA DAN 

BUDAYA SUNDA 
S2 A 

17.  PENDIDIKAN DASAR  S2,S3 A 

18.  MANAJEMEN S3 A 

19.  PENDIDIKAN EKONOMI S2 A 

20.  PENDIDIKAN SEJARAH S2 A 

21.  PENDIDIKAN GEOGRAFI S2 A 

22.  
PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN 

KEJURUAN 
S2 A 

23.  PENDIDIKAN FISIKA S2 A 

24.  PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S2 A 

 

3.2.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian menurut sukardi (2009) yaitu tempat dimana 

proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah 

penelitian berlangsung. Adapun lokasi atau tempat penelitian yang 

dijadikan sebagai tempat penelitian untuk mendapatkan informasi dan 
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pemecahan masalah mengenai “Kepemimpinan Abad 21 dalam 

Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi” adalah di lingkungan 

Universitas Pendidikan Indonesia yang beralamat di Jalan Dr. Setiabudi No. 

229 Bandung. Pengambilan lokasi ini dilakukan dengan alasan bahwa 

kajian dalam penelitian merupakan kajian berupa analysis terhadap 

perguruan tinggi yang sudah bereputasi dan memiliki daya saing yang tinggi 

sadangkan Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu 

perguruan tinggi yang memiliki reputasi yang tinggi terbukti dengan 

terpilihnya UPI sebagai satu-satunya LPTK berstatuts perguruang tinggi 

berbadan hokum (PTN bh). Selain itu pula pemilihan berdasarkan asas 

penelitian yakni keterjangkauan dan kemudahan penelitia dengan lokasi 

penelitian. 

 

3.3. Pengumpulan Data 

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan 

disajikan untuk tujuan tertentu (Tika, 2006). Menurut Sugiyono (2013) teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Apabila peneliti 

menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka 

sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2014). Selain itu juga 

puhantara (2010) menyebutkan bahwa sumber data dalam penelitian terdiri dari 

data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 

langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar S, 

2015:91). Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data primer antara lain dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  
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a. Observasi  

Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan 

melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya 

terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 

2010). Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan metode observasi sangat dibutuhkan. Guba dan Lincoln 

dalam Moleong (2014: 174) menyatakan salah satu alasan penggunaan 

metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah. memungkinkan 

melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat 

penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang 

terjadi pada keadaan sebenarnya. 

Metode observasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, 

diantaranya:  

1) Observasi partisipasi, adalah Observasi partisipan adalah apabila 

observasi (orang yang melakukan observasi) turut ambil bagian atau 

berada dalam keadaan obyek yang diobservasi (Supardi, 2006). 

Dalam penelitian ini penelitia terlibat langsung dalam kegiatan 

pengagalian sumber data. Sehingga diharapkan peneliti dapat secara 

interkatif berkomunikasi langsung untuk penggalian sumber data 

secara lengkap dan tajam. 

2) Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa 

menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti 

mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang 

terjadi di lapangan (Bungin, 2007). Observasi tidak terstruktur ini 

juga digunakan peneliti untuk menggali sumber data secara 

sistematis, hal ini dikarenakan dalam epnelitian kualitatif focus 

penelitian masih belum jelas dan akan berkembang selama kegiatan 

penelitian berlangsung. Dalam melakukan pengamatan ini peneliti 

menggunakan instrument yang disebarkan kepada para Kaprodi 

guna mendapatkan gambaran mengenai kepemimpinan abad 21 dan 

juga daya saing perguruan tinggi. Hanya saja instrument ini 

digunakan hanya sebagai pengamatan dan mandukung sumber data 
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utama. Selain itu juga observasi tidak terstruktur ini digunakan 

untuk peneliti melakukan studi pendahuluan yang akan memberikan 

gambaran permasalahan yang terjadi sehingga peneliti dapat 

melakuakn penelitian analisis kepemimpinan abad 21 dalam 

meningkatakan daya saing perguruan tinggi yang dilakukan di 

Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.   

3) Observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh 

sekelompok tim peneliti terhadap suatu isu yang diangkat menjadi 

suatu objek penelitian (Sujarweni, 2015). Observasi ini tidak 

dilakukan oleh peneliti karena penelitian ini dilakukan secara 

individual oleh penelitia sebagai mahasiswa. 

Tabel 3.2 Data Checklist Observasi Penelitian untuk Kaprodi 

Kategori Definisi Sub Kategori Fokus/Tema Kultural Ukuran 

Kepemimpinan 

Abad 21 

Kepemimpinan 

yang baik dan 

efektif dalam 

suatu organisasi 

yang bisa 

membawa dan 

mengemban arah 

organisasi 

beradasarkan 

dasar-dasar 

dalam 

manajemen abad 

21 serta dapat 

memberikan 

kontribusi 

kesejahteraan 

bagi masyarakat 

dan bawahannya. 

(Heinrichs, 2016) 

Visioner & 

Situasional 

a. Merumuskan visi 

berdasarkan 

kemampuan 

organisasi dan 

berorientasi pada 

masa depan 

b. Kembangkan sebuah 

strategi untuk 

mencapai visi 

c. Memimpin sesuai 

dengan situasi yang 

dihadapi 

d. Berpikir kritis dalam 

setiap pemecahan 

masalah 

Ya-Tidak 

Enterpreneur a. Mencari sumber 

dana selain RKAT 

untuk 

pengembangan 

Prodi 

b. Melakukan inovasi 

untuk 

pengembangan 

prodi 
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Kategori Definisi Sub Kategori Fokus/Tema Kultural Ukuran 

c. Memiliki keinginan 

keras untuk selalu 

menjadi yang 

terdepan 

d. Mengadakan 

konferensi 

internasional 

sebagai fasilitas 

mahasiswa 

e. Melakukan 

pengembangan 

terhadap jurnal yang 

dimiliki prodi 

(peningkatan index) 

Corporatif a. Menyusun jadwal 

perkuliahan secara 

musyawarah 

b. Memberikan 

kesempatan kepada 

setiap SDM di prodi  

c. Mampu 

mengkomunikasikan 

segala sesuatu 

dengan baik kepada 

setiap SDM prodi 

d. Terjalinnya 

hubungan yang 

harmonis dengan 

staff prodi 

Developer a. Mendorong dosen 

untuk melakukan 

penelitian 

b. Peningkatan jumlah 

penelitian dan 

pengabdian 

c. Pendelegasian tugas 

secara komprehensif 

kepada seluruh SDM 

prodi 
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Kategori Definisi Sub Kategori Fokus/Tema Kultural Ukuran 

Integrator a. Terciptanya tim 

yang solid di dalam 

lingkup prodi 

b. Terbentuknya 

komitmen yang 

tinggi dari bawahan 

dan seluruh SDM 

prodi 

c. SDM prodi selalu 

menerima setiap 

kebijakan yang 

ditetapkan Kaprodi 

Daya Saing 

Perguruan 

Tinggi 

kemampuan dari 

perguruan tinggi 

untuk 

menunjukkan 

keunggulan 

bersaing dan 

menawarkan nilai 

yang lebih atas 

kinerjanya dalam 

hal tertentu, 

dengan cara 

memperlihatkan 

situasi dan 

kondisi yang 

paling 

menguntungkan, 

dibandingkan 

dengan 

perguruan tinggi 

lainnya. 

Lokasi a. Universitas 

mengalami kenaikan 

persaingan di tingkat 

Nasional 

b. Universitas 

mengalami kenaikan 

persaingan di tingkat 

Internasional 

c. UPI masih unggul 

dibandingkan LPTK 

lainnya 

d. Peningkatan 

mahasiswa asing di 

prodi yang 

bapak/ibu pimpin 

Ya-Tidak 

Harga a. Gaji/Upah/Insentif  

yang didaptkan 

sesuai dengan 

kinerja yang 

bapak/ibu berikan 

b. Merasa cukup 

dengan dana yang 

diberikan untuk 

penelitian dan 

pengabdian 

Pelayanan a. Puas dengan kinerja 

yang diberikan 

Universitas 
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Kategori Definisi Sub Kategori Fokus/Tema Kultural Ukuran 

b. Kebijakan yang 

ditetapkan 

Universitas sesuai 

dengan kebutuhan 

prodi 

c. Sistem informasi 

yang digunakan 

sudah sesuai dengan 

kemampuan 

penggunanya 

d. Ketersediaan IT 

yang memuaskan 

penggunanya 

e. Mendapatkan segala 

kemudahan dalam 

segi akademik dan 

non akademik 

Mutu/Kualitas a. UPI melakukan 

inovasi-inovasi 

untuk kegiatan 

pembelajaran 

b. Fasilitas 

pembelajaran 

semakin baik 

c. Meningkatnya 

kebaharuan terhadap 

penelitian dosen dan 

mahasiwa di UPI 

d. Metode penelitian 

yang digunakan up-

to-date 

e. Sarana pengabdian 

tahun ke tahun 

semakin luas 

Promosi a. Adakah usaha UPI 

untuk melakukan 

promosi dalam 

meningkatkan 

peminat 

b. Universitas 

memfasilitasi 
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Kategori Definisi Sub Kategori Fokus/Tema Kultural Ukuran 

pelatihan bagi para 

dosen dalam rangka 

pengembangan diri 

dosen 

c. Dosen mudah dalam 

kenaikan pangkat 

 

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 

percakapan atau tanya jawab (Satori dan Komariah, 2013:130). Menurut 

Moleong (20017) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik 

wawancara dilihat dari peranan pewawancara dan yang diwawancarai, 

terdiri dari wawancara terstruktur, semi terstruktur dan wawancara tidak 

terstruktur (Herdiansyah, 2011) : 

1) Wawancara terstuktur  

Wawancara testruktur lebih sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif dan kuatitatif. Beberapa ciri dari wawancara terstuktur 

meliputi daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan, 

kecepatan wawancara terkendali, tidak ada fleksibilitas, mengikuti 

pedoman, dan tujuan wawancara biasanya untuk mendapatkan 

penjelasan tentang suatu fenomena.  

2) Wawancara semi- terstruktur  

Wawancara semi- terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian 

kualitatif daripada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi-

terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan 

alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel 

tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan 
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dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara 

adalah untuk memahami suatu fenomena.  

3) Wawancara tidak terstruktur  

Wawancara tidak terstruktur memiliki ciri-ciri, yaitu pertanyaan 

sangat terbuka, kecepatan wawancara sangat sulit diprediksi, sangat 

fleksibel, pedoman wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, 

penggunaan kata, alur pembicaraan, dan tujuan wawancara adalah 

untuk memahami suatu fenomena. 

Satori & Komariah (2011) juga menjelaskan bahwa teknik 

wawancara dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam 

dan wawancara bertahap : 

1) Wawancara mendalam dilakukan dalam konteks observasi 

partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan setting penelitian 

terutama pada keterlibatannya dengan kehidupan informan.  

2) wawancara bertahap adalah wawancara yang mana peneliti 

melakukannya dengan sengaja dating berdasarkan jadwal yang 

ditetapkan sendiri untuk melakukan wawancara dengan informan 

dan peneliti tidak sedang observasi partisipasi. Sifat wawancara 

tetap mendalam, tetapi dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan pokok. 

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa 

pedoman atau instrumen wawancara yaitu berbentuk pertanyaan yang 

diajukan kepada subjek penelitian. Sedangkan wawancara yang 

diterapkan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci 

sehingga menyerupai check-list (Suharsimi Arikunto, 2002: 20). 

Dimana pertanyaan tentang kepemimpinan abad 21 dalam 

meningkatkan daya saing perguruan tinggi ini diajukan berdasarkan 

pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Selain itu pula 

wawancara dilakukan secara informal. Dimana selama melakuakan 

wawancara sesuai dengan pedoman wawancara, peneliti juga dapat 

mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak ada dalam pedoman namun 

sifatnya akan menjadi data pendukung ketajaman data penelitian. Dalam 
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pengumpulan data twersebut wawancara juga ditempuh melalu 

wawancara bertahap. Dimana wawancara dilakukan berdasarkan waktu 

yang telah disepakati oleh peneliti dan informan.  

c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam 

pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan 

alat pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya 

yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, hukum-

hukum yang dapat diterima, baik mendukung maupun menolong 

hipotesis tersebut (Zuriah, 2009). 

Penggunaan dokumen sebagai salah satu teknik pengumpulan 

data dalam pelaksanaan penelitian kualitatif memiliki banyak 

keunggulan yang akan menguntungkan penelitian yang dilakukan. Hasil 

penelitian yang diperoleh dari proses observasi dan wawancara akan 

lebih tinggi kredibilitasnya/lebih dapat dipercaya jika didukung dengan 

dokumen-dokumen pribadi dari pihak yang diteliti baik berupa 

gambar/foto, catatan harian, autobiografi, dan lain sebagainya. John W. 

Creswell (2014: 811-812) menyebutkan beberapa keunggulan 

penggunaan dokumen sebagai teknik pengumpulan data, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Memungkinkan peneliti untuk memperoleh gaya bahasa dan kata-

kata dari partisipan. Dengan mengakses dokumen-dokumen pribadi 

dari partisipan, peneliti akan memahami pola bahasa yang dimiliki 

oleh partisipan, baik bahasa verbal maupun bahasa perilaku 

sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengkaji 

permasalahannya yang berkaitan dengan partisipan dengan baik. 

2) Dapat diakses sewaktu-waktu sesuai kebutuhan peneliti—untuk 

sumber informasi yang tidak menonjol. Tidak semua sumber 

informasi mudah untuk diakses. Beberapa dokumen-dokumen 

publik mungkin memerlukan izin dan sebagainya untuk dapat 

memperoleh akses pribadi. Dalam hal ini, peneliti dapat menunda 
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dahulu pengaksesan dokumen dari sumber yang mudah diakses 

sehingga memudahkan peneliti untuk megatur jadwalnya. 

3) Menampilkan data yang menjadi perhatian partisipan. Dengan 

meminta bantuan pada partisipan untuk mencari dokumen-dokumen 

terkait masalah yang diteliti, peneliti akan mengetahui mana materi 

yang menjadi fokus utama partisipan terkait masalah yang diteliti 

saat peneliti menerima dokumen pilihan partisipan. 

Sebagai bukti tertulis, dokumen menghemat waktu peneliti dan 

biaya perekaman. Dengan menggunakan dokumen, peneliti tidak perlu 

membuang waktu terlalu banyak untuk mengobservasi ataupun 

mengatur jadwal wawancara dengan partisipan. Selain itu, penggunaan 

dokumen juga menghemat tenaga peneliti karena tidak perlu lagi 

mencatat atau merekam materi yang dibutuhkan. 

Menurut Creswell (2009:180) ada beberapa keuntungan 

menggunakan teknik dokumentasi dalam melakukan penelitian 

kualitatif sebagai berikut. 

1) Enables a researcher to obtain the languange and words of 

participants. Memungkinkan seorang peneliti untuk memperoleh 

bahasa dan kata-kata partisipan 

2) Can be accessed at a time convenient to researcher- an unobtruslve 

source of information. Dapat diakses pada waktu yang tepat bagi 

peneliti - sumber informasi yang tidak mencolok 

3) Represent data which are thoughtful in that particpants have given 

attention to compiling them. Mewakili data yang dipikirkan oleh 

peserta yang bersangkutan telah memperhatikan kompilasinya 

4) As written evidence, it saves a researcher the time and expense of 

transcribing. Sebagai bukti tertulis, dokumen ini menghemat waktu 

dan biaya penulisan peneliti. 

Dalam menghimpun data yang lengkap dan akurat maka studi 

dokumentasi ini dibutuhkan untuk data pendukung dari hasil wawancara 

dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dimana dokumentasi ini 

merupakan data yang sifatnya lebih mudah untuk didapatkan ketika 
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peneliti merasa terdapat kekurangan ketika menyajikan pembahasan 

penelitian. Metode dokumentasi dilakukan untuk menunjang 

pengumpulan data yang tidak didapatkan dari wawancara maupun 

observasi. Data ini dapat diperoleh dari publikasi, majalah, internet, dan 

lain sebagainya mengenai informasi yang terkait dengan penelitian. 

d. Triangulasi Data 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan dua macam triangulasi yaitu :  

1) Triangulasi Teknik Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi 

teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.  

 

 

Gambar 3.2 Trianguasi Teknik  

Sumber: (Sugiyono, 2013) 

 

2) Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik 

yang sama. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.3 Trianguasi Sumber 

Sumber: (Sugiyono, 2013) 

Dalam pengumpulan data peneliti menghimpun data selama 3 

bulan terhitung sejak april hingga juni 2019. Dalam pengumpulan 

datanya sumber data didapatkan melalui wawancara, obervasi dan studi 

dokumentasi. Wawancara dilakukan secara bertahap yakni dilakukan 

sesuai dengan waktu yang disepakati oleh peneliti dan informan. 

Wawancara bertahap yang dilakukan ini merujuk pada pokok-pokok 

wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang diungkap. Dalam 

pengumpulan data ini peneliti tidak hanya menggunakan pedoman 

wawancara tetapi jugu sesekali menambahkan pertanyaan yang dirasa 

perlu dan akan mendukung perolehan data penelitian demi memperoleh 

informasi yang lengkap.  

Lama durasi wawancara yang dilakukan kepada beberapan 

narasumber berkisar 30 menit karena keterbatasan waktu yang dimiliki 

oleh narasumber. Namun demi mendukung kelengkapan data 

penelitian maka peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai 

sumber datanya. Adapun data pendukung dalam penelitian ini seperti: 

prestasi mahasiswa, jumlah publikasi dosen, jumlah conference di UPI, 

kenaikan minat dan penerima hibah penelitiandan pengabdian dan 

lainnya yang berkaitan dengan peningkatan daya saing UPI. Observasi 

dilakukan melalui data check list yang disebarkan kepada ketua 

program studi di lingkungan pascasarjana guna mandapatkan informasi 

tentang gambaran kepemimpinan abad 21.  

2. Data Sekunder  

Selain data primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat 

juga data sekunder dalam pengumpulan datanya. Sugiyono (2016) 

mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang 

lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk 

mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari 

bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan 
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kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan Asmaina dan lain sebagainya. 

Maka dalam penelitian ini data sekunder juga dibutuhkan demi 

mempertajam pembahasan penelitian sesuai dengan fokus yang dikaji oleh 

peneliti. 

Tabel 3.3 Matrik Penelitian 

Tujuan 
Data Primer Data 

Sekunder Indepth Observasi Dokumentasi 

Mencari Data 

tentang 

Kepemimpinan 

Abad 21 

Alat: Pedoman 

Wawancara 

Informan: Wakil 

Rektor Bidang 

Akademik dan 

Kemahasiswaan, 

Wakil Rektor 

Bidang 

Kemitraan, Riset 

dan Kerjasama, 

Ketua LPPM UPI 

Substansi: 
Gambaran 

tentang 

pemahaman 

kepemimpinan 

abad 21 di 

lingkungan 

pimpinan 

Universitas 

Pendidikan 

Indoneisa, 

gambaran 

tentang 

penerapan 

kepemimpinan 

abad 21 di 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia, 

Gambaran 

tentang 

kepemimpinan 

abad 21 yang 
seperti apa yang 

akan 

meningkatkan 

Alat 

Observasi: 

Observasi 

dilakukan 

dengan 

menggunakan 

angket 

observasi 

berupa checklist   

 

Tujuan 

Observasi: 
mendapatkan 

gambaran 

tentang 

penerapan 

kepemimpinan 

abad 21.  

 

Objek 

Observasi: 

Observasi 

dilakukan 

kepada 24 

Kaprodi yang 

berada di 

Lingkungan 

SPs UPI dengan 

kriteria Prodi 

yang sudah 

terakreditasi A 

1. Rencana 

Stratejik UPI 

2. Rencana 

Operasional  UPI 

3. Pedoman 

Penyelenggaraan 

Pendidikan UPI 

4. Statuta UPI 

Substansi: 

semua data 

penunjang 

yang 

berkenaan 

dengan 

kepemimpinan 

abad 21  

 

Sumber: studi 

pustaka baik 

buku, jurmal, 

prosiding, 

perundang-

undangan 

serta 

penelitian 

terdahulu yang 

relevan. 
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Tujuan 
Data Primer Data 

Sekunder Indepth Observasi Dokumentasi 

daya saing 

perguruan tinggi 

Mencari data 

tentang Daya 

Saing Perguruan 

Tinggi 

Alat: Pedoman 

Wawancara 

Informan: Wakil 

Rektor Bidang 

Akademik dan 

Kemahasiswaan, 

Wakil Rektor 

Bidang 

Kemitraan, Riset 

dan Kerjasama, 

Ketua LPPM UPI 

Substansi:  
Gambaran 

tentang daya 

saing UPI, 

gambaran 

pencapaian daya 

saing dan 

Ranking UPI 

baik pada tingkat 

nasional maupun 

internasional, 

menganalisis 

tentang kekuatan 

dan kelemahan 

serta factor 

penghambat dan 

pendukung daya 

saing UPI, 

menggambarkan 

peranan 

pengembangan 

daya saing UPI 

yang didukung 

oleh para 

pemimpin abad 

21. 

Alat 

Observasi: 
Observasi 

dilakukan 

dengan 

menggunakan 

angket 

observasi 

berupa 

checklist. 

 

Tujuan 

Observasi: 
mendapatkan 

gambaran 

tentang 

seberapa besar 

para pemimpin 

di tingkat 

program studi 

dapat 

berkontribusi 

terhadap 

peningkatan 

daya saing 

universitas. 

 

Objek 

Observasi: 

Observasi 

dilakukan 

kepada 24 

Kaprodi yang 

berada di 

Lingkungan 

SPs UPI dengan 

kriteria Prodi 

yang sudah 

terakreditasi A 

1. Data Mahasiswa 

UPI 3 Tahun 

Terakhir 

2. Data Prestasi 

Mahasiswa 

3. Data Prestasi 

Dosen 

4. Data Pencapaian 

Prestasi UPI 

5. Data Publikasi 

UPI 

6. Data Penerima 

Hibah Penelitian 

Dan Pengabdian 

 

Substansi: 

semua data 

penunjang 

yang 

berkenaan 

dengan daya 

saing 

perguruan 

tinggi  

 

Sumber: 

Studi pustaka 

baik buku, 

jurmal, 

Prosiding 

perundang-

undangan 

serta 

penelitian 

terdahulu yang 

relevan. 

 

Tabel 3.4 Kode subjek dan objek penelitian 

No  Nama Kode 

1 Resercher/ Peneliti Re 
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2 Wakil Rektor Bidang Akademik 

dan Kemahasiswaan 

W.R.AK.UPI 

3 Wakil Rektor Bidang Riset, 

Kemitraan dan Usaha 

W.R.RKU.UPI 

4 Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian (LPPM) 

K.LP.UPI 

5 Ketua Program Studi (1-dst) KP1, KP2, KP… 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 Kode dokumentasi 

No  Nama Kode 

1 Renstra UPI Tahun 2015-2020 Dok.1.RS.UPI 

2 Laporan Kinerja UPI tahun 2018 Dok.2.LK.UPI 

3 Statuta UPI Dok.3.ST.UPI 

4 Pedoman Penyelenggaraan UPI Dok.4.PP.UPI 

 

3.4 Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan disertai uraian dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara 

kualitatif serat diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (dalam Moleong, 

2009, hlm. 103), analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Definisi 

tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data 

dilihat dari segi tujuan penelitian. 

Dalam menganalisis data yang terkumpul baik dari hasil wawancara 

maupun dokumentasi penulis mencoba menginterpretasikan dengan menggunakan 

metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam metode kualitatif analisis data dilakukan 

bersamaan dengan berlangsungnya pengumpulan data. Tahap-tahap analisis data 

yaitu: 

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, 

maupun dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap (Rachman, 
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2011, hlm. 174). Wawancara dilakukan kepada pimpinanan Universitas 

Pendidikan Indonesia yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan 

kemahasiswaan, Wakil Rektor rsiet dan kerjasama, serta ketua LPPM UPI.  

Wakil Rektor Bidang Akdemik dan Kemahasiswaan adapaun data 

yang diperoleh pada wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi 

secara mendalam mengenaik kegiatan tri dharma peruguan tinggi yang 

dilakukan oleh mahasiswa serta inovasi-inovasi yang diterapkan dalam 

sistem akademik.  

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada wakil rektor bidang riset 

kemitraan dan usaha, informan ini dibutuhkan untuk memeberikan data 

seajuh mana Universitas Pendidikan Indonesia telah mencapai kedudukan 

serta daya saing universitas dan program-program pengembangannya.  

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada ketua LPPM UPI dimana 

2 fungsi tri dharma perguruan tinggi yakni penelitian dan pengebdain 

dilakukan dibawah kepemimpinan ketua LPPM. Adapun informasi atau 

data yang akan dikaji adalah bagaimana inovasi serta penerapan 

penelitiandan pngebadian ini dapat mendukung daya saing perguruan 

tinggi.  

Selain wawancara dalam pengumpulan data juga peneliti lakukan 

dengan cara observasi dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner ceklis yang disebarkan kepada sample/partisipan 

pendukung yakni ketua program studi akreditasi A di lingkungan Sekolah 

Pascasarjana UPI. Selanjutnya studi dokumentasi dilakukan untuk 

memberikan data tambahan berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan 

guna mendukung dalam pengolahan data penelitian. 

2. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Rachman, 2011, hlm. 175). 

Hasil pengumpulan data berasal dari kegiatan observasi yang dilakukan 
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kepada partisipan pendukung yakni ketua program studi terakreditasi A 

yang berada di lingkungan sekolah pascasarjana UPI  

3. Penyajian Data 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, bagan alur, dan sejenisnya. Miles dan Huberman 

(dalam Rachman, 2011, hlm. 177) menyatakan yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Penyajian data di sini berupa paparan hasil teks 

dalam paragraf-paragraf dan penggabungan foto hasil dokumentasi sebagai 

penunjang dan memperkuat hasil penyajian data yang berasal dari hasil 

pengamatan dan pengumpulan data penelitian yang diperoleh peneliti 

selama bulan Januari hingga Mei 2019 dengan menggabungkan informasi-

informasi penting dan berguna mengenai daya saing perguruan tinggi serta 

penerapan kepemiminan abad 21 di Universitas Pendidikan Indonesia. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung. 

Sebaliknya bila didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel 

(Rachman, 2011, hlm. 177). 

Berdasarkan keterangan di atas maka setiap tahap dalam proses tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi 

dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang 

didukung dengan studi dokumentasi. 

 

 

  


