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METODE PENELITIAN

3.1 OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia yakni terhadap Jumsan Teknik Industri, Jurusan

Teknik Kimia dan Tekstil, Jumsan Teknik Elektro, Jurusan Teknik Informatika

dan Jurusan Teknik Mesin. Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian

adalah karyawan edukatif dan mahasiswa/i di Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia.

3.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam penelitian ini, dilakukan identifikasi masalah, yaitu bagaimana

tingkat penerapan manajemen krisis yang diukur dari nilai kinerja kepemimpinan

Ketua Jumsan pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia

dengan menggunakan pendekatan Quantum Leadership

Quantum Leadership digunakan sebagai parameter-parameter dalam

dalam mengukur kinerja kepemimpinan Ketua Jumsan saat ini, dan apa

kelemahan-kelemahannya sehingga dapat dilakukan analisa perbaikan untuk pola

kepemimpinan yang akan diterapkan pada masa yang akan datang. Dalam

mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan, peneliti akan memberikan

model deskriptif penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi
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3.4 DEFINISI OPERASIONAL

3.4.1 Identifikasi Kondisi Krisis

Identifikasi kondisi krisis digunakan untuk mengetahui sejauh mana

pandangan mahasiswa dalam menilai kondisi riil jurusan sehingga dapat

dilakukan usaha-usaha perbaikan yang terfokus dan tepat sasaran. Dalam proses

identifikasi digunakan parameter-parameter yang tertuang dalam kuesioner

untuk kemudian disebarkan ke mahasiswa-mahasiswa masing-masing jurusan

pada Fakultas Teknologi Industri. Atribut-atribut yang digunakan terbagi
menjadi enam (6) dimensi pertanyaan sebagai berikut :

/. Kuantitas dan Kualitas Dosen

TaJ^.J[AUJ^^ Kualitas 1)osen
No Tenia Pertanyaan

Apakah anda merasa selama ini dosen-dosen telah menyampaikan setiap
mate kuhah dengan baik dan sesuai dengan silabus?
Menumt anda apakah kualifikasi akademik para dosen anda saatlnTtelah
cukup memadai dan dapat mendukung kegiatan bel^rnen^^
Apakah jumlah dosen di jurusan anda saat ini telah cukup representative
dengan jumlah mahasiswa yang ada?

2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tabel. 3.4.1.2 Pertanyaan Dimensi Kelengkapan Sarana^nJ^r^
No Tenia Pertanyaan

Bagaimana dengan sarana dan prasarana (perkuliahan maupun lab)
apakah sudah cukup memadai untuk mendukung altifitas mahasiswa?
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3.Kebijakan-kebijakan Jurusan

No

Tabel. 3.4.1.3 Pertanyaan Dimensi Kebijakan-kebijakan Jurusan
Tema Pertanyaan

Apakah selama ini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh jurusan
sudah cukup bermanfaat bagi mahasiswa?
Apakah jumsan anda mendukung penuh setiap kegiatan mahasiswa yang
bertujuan positif?

Apakah jumsan andatelah cukup responsif terhadap keluhan mahasiswa?

4.Inovasi Kurikulum

No

8

Tabel. 3.4.1.4 Pertanyaan Dimensi Inovasi Kurikulum
Tema Pertanyaan

Menurut anda, apakah kurikulum jurusan anda saat ini perlu diubah atau
dipertahankan?

S.Pengembangan Laboratorium

Tabel. 3.4.1.5 Pertanyaan Dimensi Pengembangan Laboratoriurn
No Tema Pertanyaan

Bagaimana dengan laboratorium-laboratorium yang ada di jurusan anda,
apakah sudah cukup aplikatif dan membantu anda dalam memahami
teori-teori yang anda dapatkan?

Untuk pertanyaan terakhir para responden mahasiswa diberikan

kesempatan untuk memberikan penilaian akhir terhadap kondisi jurusan

sehingga memudahkan dalam pengidentifikasian masalah utama dan penetapan

kondisi dari suatu jurusan.

No

10

11

Jjj.bel._3.jjj. 1•(» I'citanyaan Penilaian Akin
Tema Pertanyaan

Menurut anda apakah permasalahan utama jumsan anda saat ini?

Melihat kondisi jurusan anda saat ini, apakah jurusan anda termasuk
dalam kategori "aman" atau dalam kondisi "krisis"?
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jurusan dari sudut pandang mahasiswa dan penilaian penerapan manajemen krisis

dengan pendekatan Quantum Leadership dari sudut pandang dosen..

Sumber Days Yang
Diharapkan

1 Dosen

2. Sarana Perkuliaha.i
3. Jumlah Mahasiswa
4. Kebijakan-Kebijakan
5. Kurikulum Jurusan
6. Laboratorium

STABIL

Normal

Manajemen

Visi dan Misi

Fakultas Teknologi Industri

T .....

GAP?

Sumber Daya Kondisi Real

1 Kualifikasi Akaduiriik Dosen
2. Jumlah Mahasiswa per

'. Tahun

3. Kelengkapan Sarana
• 4. Kebijakan yang Populis

5. Inovasi Kurikulum

6. Pengembangan
Laboratorium (Fasilitas dan
Materi Praktikum)

T

KRISIS

Survival

Manajemen

Manajemen Krisis

Vision Ability

Quantum Leadership

Change
Ability

Success

Action Ability

Gambar 3.2. Bagan Identifikasi Masalah
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3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

3.3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan agar peneliti dapat menguasai teori maupun

konsep dasar yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Studi ini

dilakukan dengan membaca dan mempelajari beberapa referensi seperti

literatur, laporan-laporan ilmiah dan tulisan-tulisan ilmiah lain yang dapat

mendukung terbentuknya landasan teori. sehingga dapat digunakan sebagai

landasan yang kuat dalam analisis penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melaksanakan riset

langsung ke instansi yang bersangkutan. Data terkait didapatkan dengan

sumber:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan

pencatatan langsung terhadap objek, wawancara kepada pihak terkait dan

menyebarkan kuisioner, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang

dibutuhkan.
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b. Data Instansi

Data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan dari

literatur yang ada di instansi yang bersangkutan, meliputi sejarah

berdirinya, visi, misi, kegiatan dan informasi lainnya.

3.3.2 Data Yang Dibutuhkan

Data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam

penelitian ini dapatdibedakan menjadi dua :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari

sumbernya yaitu instansi. Data primer meliputi:

a. Data yang dibutuhkan untuk penelitian (data-data hasil kuesioner)

b. Data umum instansi

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain seperti hasil

penelitian sebelumnya, jurnal dan Iain-lain, yang digunakan untuk

mendapatkan dan menggali teori-teori yang dapat mendukung pemecahan

masalah dalam penelitian.

3.3.3 Penentuan Jumlah Sampel

Untuk menetapkan beberapa jumlah sampel yang seharusnya dibuat

(N'), maka hams diputuskan terlebih dahulu beberapa tingkat kepercayaan

(convidence level) dan derajat ketelitian (degree ofaccuracy). Pada penelitian
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- ini penulis n.cnggunakan tingkat kepercayaan 90 % d:,„ liii^.kal kelclilian 10

%. Ini berarti bahwa sekurang-kurangnya 90 dari 100 harga rata-rata penilaian

karyawan terhadap atribut akan memiliki penyimpangan tidak lebih dari 10.

Adapun jumlah sampel untuk nasabah ditentukan dengan

menggunakan ramus (Sugiyono, 1999):

lJ«n)2NPQ
n =-

nv-o+(za/2)2/>£

Keterangan :

n= jumlah sampel

N = populasi yang diketahui

d - tingkat ketelitian

P=proporsi yang sebenarnya (bila tidak diketahui, maka P=0.5)

Q=l-P

3.3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel ditentukan dengan menggunakan nonprobabilistic purposive

sampling, dimana penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu

sesuai dengan yang dikehendaki penelitian. Pemilihan anggotanya dilakuk;

dengan teknik accidental sampling dimana peneliti memilih calon responden

yang ditemui saat pengambilan sampel (Sekaran, 1992; Cooper dan Emory,
1995)

in

55

 



4.2.1.3. Jurusan Teknik Informatika

Jumlah Kuesioner yang Disebar : 125 Responden

1) Menurut anda apakah permasalahan utama jurusan anda

saat ini?

Lam-lain 10%

Kualias Dosenyang
semakin rnenurun

17%

Tidak Tahu 14%

Komunikasi Jurusan

dengan Mahasiswa
14%

Jumlah Dosenyang
tidak representatif

45%

D Jumlah Dosenyangtidak
representatif

B Komunikasi Jurusan dengan
Mahasiswa

• Tidak Tahu

• Kualias Dosenyangsemakin
rnenurun

• Lain-lain

2) Melihat kondisi jurusan anda saat ini, apakah jurusan anda

termasuk dalam kategori "aman" atau dalam kondisi

"krisis"?
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3.4.2 Pengukuran Kinerja Kepemimpinan Dengan Quantum Leadership

Pengukuran kinerja kepemimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah pengukuran kinerja kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan-

pimpinan jurusan pada Fakultas Teknologi Industri UII, yaitu Ketua Jurusan.

berdasarkan penilaian kolega (dosen). Alat ukur yang digunakan dalam penelitian

ini adalah kuesioner yang atribul-atribul pertanyaannya dih.ngun berdasarkan

teori Quantum Leadership. Atribut-atribut pertanyaan tersebut dibagi menjadi
sebelas (11) dimensi pertanyaan sebagai berikut:

/. Dream Achievemnt

No
Tabel. 3.4.2.1 Pertanyaan Dimensi Dream Achieve

Tenia Pcrnvulaaii
mnl

Ketua jurusan memiliki visi dan"misfyang jok.s dan slratcgis serta mampu
mewujudkannya

Ketua jurusan mengadakan rapat evaluasi kinerja jurusan minimallekalT
dalam setiap bulan.

2. Strategic Comprehension

Tabel. 3.4.2.2jertany:aan Dimensi Strategic Comprehens
No

•I

5

ton

Tema Pemyataan
Ketua tidak menjelaskan cara-cara mencapai visi dan misi dengan
mengembangkan rencana strategi pengembangan dan rencana strateiii
operasional fo

Ketua Jurusan mcnjalankan dan mengontrol hasil rapat yang tela
dilaksanakan

Ketua jumsan selalu mengajak saya dalam tiap langkah pekcrjaa
dari identifikasi, analisis, membahas sampai menerapkan solusi

in, mulai
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Ketua jumsan mengumpulkan dan menyampaikan informasi terkait segala
urusan yang berhubungan dengan pekerjaan khususnya mengenai konsep
rencana pengembangan kerja
Ketua jumsan dalam setiap rapat koordinasi selalu memaparkan usaha-
usaha apa saja yang harus dilakukan guna meningkatkan kualitas dan
kuantitas mahasiswa

3. Process and Results Orientation

Tabel. 3.4.2.3 Pertanyaan Dimensi Process and Results Orientation
Tema PemyataanNo

Ketua jumsan tidak terlalu peduli bagaimana menyelesaikan pekerjaan,
yang penting pekerjaan itu selesai dengan baik
Ketua jumsan tidak mengarahkan secara sistematis bagaimana
menyelesaikan pekerjaan saya

4. Systematis Analysis

No

10

Tabel. 3.4.2._4 j^anj/aanjjjrnensi Systematis Analysis
.._ Tema Pemyataan
Ketua jurusan memaparkan alasan-alasannya dalam menetapkan visi dan
misi jumsan, rencana strategi pengembangan dan rencana strategi
operasional

Dalam setiap pengambilan keputusan, ketua jumsan selalu melihat
permasalahan dari semua sisi dan memikirkan efek-efek yang akan terjadi
Ketua jumsan mengetahui permasalahan utama jurusan saat ini

5. ConstructiveAnticipation

Tabel. 3.4.2.5 Pertanyaan Dimensi Constructive Anticipation
Tema PemyataanNo

13

14

Ketua jurusan tidak pernah menghadapi permasalahan yang sama dalam
menjalankan pekerjaanya, karena beliau selalu memberikan antisipasi yang
efektif dalam menyelesaikan permasalahan

Ketua jumsan kerap mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang akan
atau telah diambil
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6. Positive Persuation

Tabel. 3.4.2.6 Pertanyaan Dimensi Positive Persuation
No

19

20

Tuna Pernyataan
Ketuajurusan tidak pernah memberikan motivasi kepada saya dalam
bekerja

Ketua jumsan dapat mudah berbaur dengan anggota organisasinya

Ketua jumsan belum menciptakan lingkungan kerja yang nyaman

Ketuajurusan adalah orang yang tidak mampu memisahkan antara
masalah pribadi dengan masalah pekerjaan

Ketua jumsan menjalankan tata aturan secara konsisten terhadap siapapun

7. Empathy

Tabel. 3.4.2.7 Pertanyaan Dimensi Empathy

21

22

23

Tema Pemyataan
Ketuajurusan adalah orang yang memahami kebutuhan, perasaan dan
harapan saya

Ketua jumsan tidak memperhatikan masalah kesejahteraan kolega

Ketua jumsan selalu mengunjungi kolega bila ada ada yang sakit atau
terkena musibah

8. Mutual Beneficial Partnership

Tabel. 3.4.2.8 Pertanyaan Dimensi Mutual Beneficial Partnership
No

24

25

Tema Pemyataan
Ketuajurusan tidak dapat menciptakan suasana kerja sama yang saling
menguntungkan semua pihak
Ketua jumsan mampu menciptakan jaringan-jaringan baru bagi
pengembangan jumsan
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26

27

Ketua jumsan selalu memantau aktif perkembangan alumni jurusan
Ketua jurusan spring mengadakan training/pelattaTinUik meningk^arT
soft skill bagi kolega

28 Ketuajurusan belum mampu membangun rasaTeber^ianlin^^
masing kolega dalam jurusan

9. Attitude

Tabel. 3.4.2.9 Pertanyaan Dimensi Attitude
No

29

30

31

Tema Pemyataan
Ketuajurusan adalah orang yang santun dalam berbicara dan baik budi
pekertinya
Ketua jumsan dapat menjadi tauladan yang baik bagi kolega dan
mahasiswa

Ketua Jumsan selalu menepati janji-ianji yang dla^ux-apkarT
32 Ketuajurusan adalah orang yang jujur dan amanah dalam melaksanakan

tanggung jawab

10. Ability

Tabel. 3.4.2.10 Pertanyaan Dimensi Ability
No

33

34

35

36

37

Tema Pemyataan
Ketua jumsan adalah orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang
baik

Ketuajurusan mampu menenipatkan orang-orang dengan pekerjaan vanu
jnereka lakukan secara tepat
Ketua jumsan adalali orang yang penuMnsTatif dalam pengembangan
jumsan &

Ketuajurusan belum mampu~menjadi mediator apabila terjadi konfhT
dalam jumsan
Ketua jumsan belum mampu menciptakan jaringan-jaringan baru bagi
pengembangan jurusan

 



//. Judgement

No

38

39

Tabel. 3.4.2.11 Pertanyaan Dimensi Judgement
Tema Pemyataan

Ketua jumsansecara teratur mengadakan penilaian kinerja kolega dan
hasilnya disampaikan dalam rapat koordinasi jurusan

Dalam melakukan penilaian, ketuajurusan sebelumnya telah
mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung terhadap kinerja saya

Pada kuesioner penelitian ini, terdapat tempat khusus bagi responden

untuk memberikan kritik. saran dan untuk menyampaikan harapannya terhadap

kinerja kepemimpinan yang telah diterapkan. Selain itu, jawaban yang diberikan

responden dapat digunakan sebagai sudut pandang dalam pembahasan hasil

penelitian.

Tabel. 3.4.2.12 Pertanyaan terbuka mengenai harapan karyawan
No

30.

Tema Pemyataan
Apakah harapan Anda terhadap kinerja kepemimpinan yang diterapkan

oleh KetuaJumsan di masayang akan datang?

3.5 ANALISIS PENELITIAN

Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai

penelitian yang telah dilakukan mengarah kepada analisis hasil implementasi sebelum

ditarik kesimpulan.

62

 



3.6 KESIMPULAN DAN SARAN

Penarikan kesimpulan terhadap kasus yang diselesaikan pada tahap akhir

dalam penelitian ini setelah dilakukan analisis terhadap kasus yang dipecahkan.

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian yang sudah

ditetapkan. Saran-saran juga dikemukakan untuk memberikan masukan mengenai

penyelesaian kasus yang dihadapi pada sistem yang diteliti dan memberikan

rekomendasi terhadap penelitian kedepan dengan menggunakan metode yang sama.
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3.7 DIAGRAM ALIR METODE PENELITIAN

Q Mulai )
* i'

Penyusunan Kuesioner
Identifikasi Krisis

Analysis Quantum
Leadership

^r l
Pernyebaran Kuesioner

Identifikasi Krisis

Analisis Penerapan
Crisis Management

i r
*

Kesimpulan dan SaranIdentifikasi dan

Perumusan Masalah

i r
t .

Kajian Pustaka dan
Pemahaman Teori

i oeiesai i

i
Penyusunan Kuisioner

Kinerja

*
Penentuan Jumiah

Responden

+

Penyebaran Kuisioner
Kinerja

4i

ak

^ata Cukup^

Ya

Tic

Pengumpulan dan
Pengolahan Data
Kuesioner Kinerja

mm^^

Gambar 3.7. Diagram Alir Metode Penelitian
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