
BAB III   

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian pada bab III ini terdiri dari beberapa bagian, yakni: 

(1) Pendekatan Penelitian, (2) Subjek Penelitian, (3) Tahapan Penelitian, (4) 

Data dan Sumber Data, (5) Teknik Pengumpulan Data, (6) Teknik Analisa 

Data, (7) Keabsahan Data (Triangulasi Data). 

 

3.1   Pendekatan  Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, bahwa penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan 

metode studi kasus untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dari FSP, 

menggali informasi seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya, kemudian 

mendeskripsikan dalam bentuk naratif sehingga memberikan gambaran 

utuh tentang kinerja layanan FSP (Sanjaya, 2013:47-48), dideskripsikan  

secara lengkap  dan komprehensif dalam kerangka BSC, yang meliputi 

perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Berdasarkan hasil BSC tentang kinerja 

layanan FSP, kemudian disusun suatu rancangan strategi bagi FSP UKSW.  

 

3.2   Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Fakultas Seni Pertunjukan UKSW 

Salatiga, yang meliputi   Dekan Fakultas FSP, Kaprogdi FSP, para dosen, 

staf, dan mahasiswa. 

3.3   Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang   dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

 

3.3.1 Tahapan Proposal 

Pada tahapan proposal ini, dimulai dengan menemukan suatu 

masalah yang penting dan mendesak untuk dilakukan penelitian. Melalui  

hasil wawancara dengan Dekan FSP atau sebagai penelitian awal, diketahui 

bahwa kinerja layanan FSP masih belum memenuhi target yang diharapkan, 

dimana waktu kelulusan mahasiswa FSP masih belum bisa dicapai  dalam 4 

(empat) tahun.  

Untuk dapat mengetahui kinerja layanan FSP, dengan menggunakan 

BSC sebagai alat pengukuran. Maka disusun latar belakang masalah,  

rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori, hasil penelitian 



terdahulu yang mendukung,  serta metode penelitian yang tepat untuk 

menjawab masalah dalam penelitian tersebut. Keseluruhan tahapan ini 

disusun dalam sebuah usulan proposal, diseminarkan, untuk mendapatkan 

persetujuan penelitian. 

 

3.3.2 Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan pengumpulan data, menggunakan wawancara, 

observasi, studi dokumen, dan khusus untuk mengetahui kepuasan 

mahasiswa digunakan kuesioner. Adapun data-data yang ingin diperoleh 

adalah sebagai berikut:  

a) Data mengenai visi, misi, tujuan, nilai  dan keyakinan atau motto 

FSP. Data Rentra Jangka Panjang, Rencana Lima Tahun, Rencana Program 

Tahunan FSP. 

b) Data base FSP berupa: Data dosen dan profil dosen sesuai dengan 

kualifikasi; data mahasiswa sesuai konsentrasi program studi dan musik 

mayor yang diambil; data staf dosen; data inventaris alat musik. 

c) Mendapatkan gambaran kinerja layanan dari perspektif keuangan, 

berupa “kesehatan” keuangan, berupa cash flow, profitabilitas. peningkatan 

aset FSP. 

d) Mendapatkan gambaran kinerja layanan dari perspektif pelanggan 

meliputi kepuasan mahasiswa, retensi mahasiswa dan akuisisi mahasiswa. 

e) Mendapatkan gambaran kinerja layanan dari perspektif proses bisnis 

internal, yang meliputi: kurikulum FSP; proses perwalian; proses belajar 

mengajar; proses bimbingan mahasiwa, proses ujian akhir. 

f) Mendapatkan gambaran kinerja layanan dari perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan, yang meliputi: proses rekrutmen dosen baru, retensi 

dosen, pelatihan dan pendidikan lanjut bagi dosen; proses komunikasi 

internal, budaya FSP, kerja sama dengan pihak luar; pemanfaatan IT, karya 

FSP yang dipublikasikan. 

 

3.3.3 Tahapan Pengolah Data dan Penulisan Laporan Penelitian 

Tahapan ini penting untuk menyusun, mengolah,  validasi data dan 

menganalisa data yang diperoleh dari tahapan pengumpulan data, 

kemudian disusun dalam laporan penelitian berupa tesis. 

 

3.3.4 Tahapan Akhir Penelitian 



Keseluruhan tahapan dilakukan dengan konsultasi dosen 

pembimbing. Setelah laporan hasil penelitian dinyatakan layak, maka 

diajukan untuk ujian akhir penelitian atau seminar tesis. 

 

3.4  Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

data sekunder. 

 

3.4.1 Data primer 

Data primer, diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada 

beberapa pejabat di lingkungan Fakultasi Seni Pertunjukan UKSW Salatiga, 

yang meliputi Dekan FSP, Kaprogdi FSP, para dosen, dan staf administasi. 

Disamping itu wawancara juga dilakukan terhadap mahasiswa-mahasiswa 

FSP dan kuesioner kepuasan mahasiswa. 

 

3.4.2 Data sekunder 

Data sekunder, diperoleh melalui studi dokumen atau laporan yang 

terkait dengan kinerja FSP-UKSW Salatiga, seperti Laporan Tahunan FSP, 

Laporan Evaluasi Diri. 

 

 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini,  teknik pengumpulan data dilakukan  dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Wawancara atau  depth  interview, wawancara pertama dilakukan 

kepada Dekan FSP, kemudian dilanjutkan wawancara dengan Kaprogdi 

FSP, staf administrasi, para dosen FSP dan mahasiswa-mahasiswa FSP. 

2. Studi dokumen, pengumpulan data  dari dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan  antara lain: Laporan Tahunan FSP, Laporan Evaluasi Diri 

FSP dan lain-lain dokumen terkait. 

3. Observasi, pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan kondisi fasilitas FSP, learning process, suasana 

kerja, suasana belajar mengajar, pelayanan administrasi FSP, kegiatan 

latihan mahasiswa, dan proses ujian mahasiswa. 

4. Kuesioner, penggunaan kuesioner adalah untuk mengumpulkan data 

tentang kepuasan mahasiswa, dimana untuk mengetahui respon 

kepuasan mahasiswa terhadap: (1) fasilitas gedung FSP, (2) fasilitas alat 



musik, (3) suasana belajar, (4) pelayanan administrasi FSP, (5) kapasitas 

atau kemampuan dosen, (6) pengajaran dan bimbingan, (7) lama studi 

di FSP, serta (8) kepemimpinan di FSP, dimana kuesioner kepuasan 

mahasiswa dapat lihat di lampiran 3. 

 

 

3.6  Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa deskriptif, pertama, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan dan ditanyakan, data yang sudah dikumpulkan, 

dilakukan reduksi data (data reduction), dimana   proses reduksi ini adalah 

untuk  merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dan membuang, menyingkirkan data-data yang tidak 

penting. kemudian memaparkan atau menyajikan data dalam kelompoknya 

sehingga mudah dipahami. Akhirnya, mendapatkan suatu kesimpulan 

(conclusion), drawing/verification dari data-data yang disajikan. 

Analisa data dari tahapan di atas selalu dikaitkan dengan perspektif 

Balanced Scorecard,  yaitu dengan melakukan analisa dalam ke empat 

perspektif BSC yakni: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 

proses internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Setelah dilakukan pengukuran dan analisa dari berbagai perspektif 

BSC, maka kemudian dirancang suatu usulan stategi bagi FSP. 

 

3.7   Keabsahan Data (Triangulasi Data) 

Untuk mendapatkan keabsahan data, dapat dilakukan dengan: (1) 

triangulasi teknik, dimana data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

dilakukan pengujian keabsahannya dengan melakukan observasi atau studi 

dokumen yang ada, contohnya, data hasil wawancara dengan dekan, 

kaprogdi, atau dosen, dicocokan dengan dokumen yang ada atau observasi; 

(2) triangulasi sumber, dimana  hasil wawancara terhadap pejabat tertentu 

di cross check, dicocokan dengan melakukan wawancara dengan pejabat 

lainnya atau sumber data yang lain (Sugiyono, 2013:397-398). Contohnya 

hasil wawancara dengan dekan diuji dengan wawancara dengan kaprogdi, 

dosen, demikian juga sebaliknya; dan (3) FGD (Focus Group Discussion) 

sebagai upaya melengkapi, konfirmasi, koreksi, dan validasi data lebih 

lanjut.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


