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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang dimulai 

dengan berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan 

pengujian di lapangan, kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan 

data empiris.1 Margono juga menjelaskan bahwa tujuan penelitian kuantitatif 

adalah untuk menguji teori, mengukuhkan fakta-fakta, dan untuk menunjukkan 

hubungan-hubungan di antara variabel.2 Sedangkan menurut Sugiyono, 

penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau 

lebih yang bersifat sebab akibat (kausal), menguji teori, dan analisa data dengan 

menggunakan statistik untuk menguji hipotesis.3 Ciri dari pendekatan penelitian 

kuantitatif ini adalah adanya variabel, operasional, reliabilitas, hipotesis, validitas 

dan makna secara statistik.4 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini  menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif karena dalam  penelitian ini yang akan dilakukan 

adalah untuk menguji hipotesis penelitian seberapa besar pengaruh Kinerja dan 

kompetensi dosen terhadap Mutu Pembelajaran dan Implikasinya pada 

                                                           
1 S. Margono,  Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 35 
2 Ibid., h. 45 
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 23-24 
4 S. Margono, Op. Cit.,  h. 44 
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Kemampuan berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan 

Lampung. 

B. Tempat dan Waktu Kegiatan 
1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil subjek di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan  Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan 

Lampung. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa alasan, 

yang antara lain: 1). UIN Raden Intan Lampung  dianggap sangat 

representatif untuk diteliti, karena merupakan satu-satunya Universias Islam  

Negeri  di Provinsi Lampung yang memiliki keunggulan dan kemungkinan 

besar bisa diangkat untuk dijadikan sebagai teori baru supaya bisa diadopsi 

oleh lembaga lain. 2). UIN ini memiliki Dosen dengan beragam latar 

belakang  3) UIN ini telah memiliki fasilitas yang cukup memadai, termasuk 

tenaga sumber daya manusianya. 4) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung merupaka Fakultas tertua 5) Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung merupaka Fakultas yang paling 

banyak diminati dan memiliki jumlah mahasiswa paling banyak 6) Beberapa 

prodi memiliki nilai akreditasi A. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 9  bulan,mulai bulan 

April  sampai dengan bulan Desember  2017. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.5 Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh dosen Fakultas Tarbiayah UIN Raden Intan 

Lampung yang berjumlah sebanyak 198 Dosen.   

Menurut pendapat Sugiono,6 mengatakan bahwa ”bagian representatif dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Pengambilan 

jumlah sampel dalam penelitian  ini  dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

n =  21 dN

N


            

Keterangan: 
n = Besar sampel,   
N = Besar populasi,  
d =  Tarap nyata,  
1 = bilangan konstanta”7 
 
Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa taraf nyata 

kesalahan. Batas taraf nyata ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil taraf 

nyata , semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian 

dengan taraf nyata 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Penelitian dengan 

taraf nyata 2% memiliki tingkat akurasi 98%. Dengan jumlah populasi yang 

                                                           
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2010), h: 117 
6 Sugiono,  Metode Penelitia manajemen  (Bandung: Alfabeta, 2014,  h. 149.  
7  Sugiyono, Op Cit,  h. 90 
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sama, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar jumlah sampel yang 

dibutuhkan. Dalam penelitian berdasarkan jumlah  populasi sebanyak 179. Untuk 

pengambilan sampel  dalam peneiltian ini berdasarkan rumus diatas ditentukan 

batas taraf nyata  sebesar 4% dengan mempertimbangkan prinsip Semakin kecil 

toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi, maka 

peneliti mengembil sampel secara random sampling sebanyak 139.  

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik 

Proportional Random Sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak yang 

jumlahnya seimbang pada masing-masing strata.8 Teknik pengambilan sampel 

dengan Proportional Random Sampling, dilakukan dengan cara mengambil 

sampel secara acak dengan tidak ditentukan siapa orangnya yang penting berada 

di populasi penelitian yang telah ditentukan, sesuai dengan jumlah sampel yang 

telah ditentukan, yaitu 139  dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung. Selanjutnya data kuesioner dari responden setelah 

terkumpul dilakukan verivikasi data sehingga diperoleh data yang valid sebesar 

134 responden sedanglan data yang tidak valid (reject) sebanyak 5 responden 

Dengan demikian maka banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 134 responden  

 

 
                                                           

8 Suharsimi Arikunto, Op Cit., h. 97 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti yang telah dijelaskan dalam metode penelitian, penelitian ini 

merupakan penelitian persepsi/opini dari objek penelitian, yang dalam hal ini 

adalah dosen Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung, oleh karenanya jenis 

data dalam penelitian ini adalah data subjek (self- report data), dengan demikian 

data diperoleh langsung dari sumbernya yaitu (data primer) dan data skunder 

untuk data pendukung. Sedangkan sumber data yaitu (1) Sumber data Sekunder 

adalah dari Biro Akademik Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung dan  (2) 

Sumber data primer yaitu dosen Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. 

Pengumpulan data yang lengkap, baik untuk data sekunder di UIN Raden Intan 

Lampung beserta fenomenanya, maupun data primer tentang persepsi dilakukan 

melalui kegiatan survey. Data yang diperlukan dari kedua jenis data tersebut 

dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut: 

1. Teknik Kuesioner, digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang disusun sesuai tujuan penelitian untuk 

dibagikan kepada responden. 

2. Teknik Observasi, mengadakan pengamatan langsung untuk memperoleh 

informasi lain yang belum dapat diperkirakan sebelumnya, menelaah dan 

mengkaji catatan/ laporan tahunan, dokumen – dokumen lain dari berbagai 

lembaga yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. 
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E. Definisi  Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk memperjelas variabel-

variabel yang akan diteliti, dimana pokok masalah dari peneliti ini adalah : 

1. Kinerja Dosen (x1) sebagai variabel bebas. 

2. Kompetensi Dosen (x2) sebagai variabel bebas. 

3. Kemampuan Berfikir Kritis Mahasiswa (Y) Sebagai variabel antara 

4. Mutu pembelajaran (z) sebagai variabel terikat. 

Kinerja Dosen 

Kinerja Dosen adalah kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau 

tugas yang dimiliki dosen dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas 

yang dimiliki dosen dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya.9 Dalam kinerja 

dosen meliputi tiga dimensi yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, dan 

pengabdian Masyarakat.10 

Kompetensi Dosen 

kompetensi adalah perpaduan dari penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan 

harapan yang mendasari karakteristik seseorang dosen yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak untuk berunjuk kerja dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam 

                                                           
9 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: Bagian Penerbitan 

STIE YKPN, 2000)., h. 423 
10 UU No 14 tahun 2005 pada pasal 72 ayat 1 (http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-

2005GuruDosen.pdf) 
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pekerjaan nyata.11 Dalam penelitian ini kompetensi dosen meliputi empat 

dimensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial.12 

Kemampuan berfikir kritis mahasiswa 

Berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan atau strategi 

kognitif dalam menentukan tujuan. Proses tersebut dilalui setelah menentukan 

tujuan, mempertimbangkan, dan mengacu langsung kepada sasaran-

merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam rangka 

memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai 

kemungkinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua 

keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat. 

Berpikir kritis juga merupakan kegiatan mengevaluasi-mempertimbangkan 

kesimpulan yang akan diambil manakala menentukan beberapa faktor 

pendukung untuk membuat keputusan. Dalam penelitian ini kemempuan 

berfikir kritis mahasiswa meliputi lima dimensi yaitu (1)ketrampilan 

menganalisis, (2)ketrampilan mensitesis, (3) ketrampilan mengenal dan 

memecahkan masalah, (4) keterampilan menyimpulkan, (5) keterampilan 

mengevaluasi atau menilai.13 

 

                                                           
11 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 54 
12 UU No 14 tahun 2005 pada pasal 72 ayat 1 (http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-

2005GuruDosen.pdf) 
13 Thomas A.  Angelo, & Patricia Cross, Classroom Assessment Techniques: A Handbook for 

College Teachers, 2nd edition. (1995).h.124 
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Mutu pembelajaran 

Mutu  pembelajaran sangat terkait dengan kemampuan dosen  dalam 

mengelola proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai 

evaluasi pembelajaran. Secara nasional, mutu pembelajaran sudah ditetapkan 

dalam Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005, mutu pembelajaran harus 

memenuhi standar proses yang sudah ditetapkan dalam pasal 19, 20, 21, 22, 

23 dan 24. Bahwa untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermutu 

diperlukan terciptanya kondisi yang  dapat  mengkombinasikan   dan   

mengharmonisasikan   unsur-unsur    "hubungan"    dan  teknologi” dalam 

pembelajaran melalui diaplikasikannya komunikasi antar personal, evaluasi 

diagnostik, urutan kegiatan pembelajaran,  kemampuan  bertanya,  upaya 

pencapaian tujuan pembelajaran, teknik-teknik memotivasi  mahasiswa 

belajar,  dan asesmen tingkat kecakapan mahasiswa. 

 

Untuk lebih jelasnya, definisi operasional variabel dapat dilihat pada 

table 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 
Operasional Variabel Penelitian 

 
Variabel Konsep Variabel Sub Variabel 

Dimensi 
Indikator Kode 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Kinerja 
Dosen 

kemampuan untuk 
melaksanakan 
pekerjaan atau 
tugas yang dimiliki 

Pendididkan 
dan Pengajaran 
(X1) 

a. Memenuhi semua 
perkuliahan tepat 
pada waktunya  

b. Memberikan 

KD 1 
 
 
KD 2 
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dosen dalam 
menyelesaikan 
suatu pekerjaan 
atau tugas yang 
dimiliki dosen 
dalam 
menyelesaikan 
suatu pekerjaannya 

pelayanan 
bantuan/bimbingan 
mahasiswa pada 
waktu yang telah 
ditentukan 

c. Memperbaharui 
bahan perkuliahan 
secara teratur 

d. Menyusun dan 
mengembangkan 
bahan ujian 

e. Membicarakan 
hasil ujian dengan 
mahasiswa sebagai 
bantuan umpan 
balik yang positif 

f. Memberikan 
kuliah secara 
efektif 

g. Menciptakan 
fasilitas bagi 
terlaksananya 
diskusi kelas 
maupun kegiatan 
belajar mahasiswa 

h. Dapat merangkum 
materi 
sebagaimana yang 
disusun dalam 
rencana dan 
silabus perkuliahan 

i. Menggunakan 
berbagai media 
belajar untuk 
memperjelas dan 
membangkitkan 
minat belajar 
mahasiswa 

j. Membimbing 
mahasiswa, 
laporan ilmiah, 
pembuatan 

 
 
 
 
 
KD 3 
 
 
KD 4 
 
 
KD 5 
 
 
 
 
KD 6 
 
 
KD 7 
 
 
 
 
 
KD 8 
 
 
 
 
 
KD 9 
 
 
 
 
 
 
KD 
10 
 
 



150 
 

makalah, dan 
kegiatan akademik 
lainnya. 

 
 
 

Penelitian (X2) a. Merancang dan 
mengadakan 
penelitian baik 
kelompok maupun 
mandiri 

b. Membuat laporan 
karya ilmiah atau 
penelitian secara 
tepat berdasarkan 
sarat keilmuan 

c. Menyajikan karya 
tulis dalam diskusi 
ilmiah, seminar 
jurusan, fakultas, 
regional, nasional 
dan internasional 

d. Menulis buku 
ilmiah 

e. Membimbing 
penelitian 
mahasiswa 

f. Mengkaji bahan-
bahan ilmiah 
mutakhir seperti 
hasil penelitian 

KD 11 
 
 
 
 
 
KD 12 
 
 
 
 
KD 13 
 
 
 
 
 
 
KD 14 
 
KD 15 
 
 
KD 16 

Pengabdian 
masyarakata 
(X3) 

a. Melaksanakan 
pengembangan 
hasil pendidikan 
dan penelitian 
yang dapat 
dimanfaatkan oleh 
masyarakat 

b. Memberi latihan/ 
penyuluhan/ 
penataran pada 
masyarakat 

c. Memberi 
pelayanan kepada 
masyarakat atau 

KD 17 
 
 
 
 
 
 
 
KD 18 
 
 
 
KD 19 
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kegiatan lain yang 
menunjang 
pelaksanaan tugas 
umum pemerintah 
dan pembangunan 

d. membuat/ menulis 
karya pengabdian 
kepada masyarakat 

 

 
 
 
 
 
KD 20 

Kompetensi 
Dosen 

Perpaduan dari 
penguasaan 
pengetahuan, 
keterampilan, 
kemampuan, 
kecakapan, sikap, 
sifat, pemahaman, 
apresiasi, dan 
harapan yang 
mendasari 
karakteristik 
seseorang dosen 
yang direfleksikan 
dalam kebiasaan 
berpikir dan 
bertindak untuk 
berunjuk kerja 
dalam 
melaksanakan tugas 
atau pekerjaan guna 
mencapai standar 
kualitas dalam 
pekerjaan nyata 

Pedagogik 
(X4) 

a. Kesiapan 
memberikan kuliah 

b. Kemampuan 
menghidupkan 
suasana kelas 

c. Kejelasan 
penyampaian 
materi dan 
jawaban terhadap 
pertanyaan di kelas 

d. Pemenfaatan 
media dan 
teknologi 
pembelajaran 

e. Kesesuaian nilai 
yang diberikan 
dengan materi 
pembelajaran  

PD 1 
 
PD 2 
 
 
PD 3 
 
 
 
 
PD 4 
 
 
 
PD 5 
 
 
 

Profesional 
(X5) 

a. Melakukan 
pemutaakhiran 
materi kuliah 
secara periodik 
sebelum mengajar 

b.Memberi contoh 
yang relevan dari 
konsep/ materi 
kuliah pada saat 
mengajar 

c. Menjelaskan 
keterkaitan bidang/ 
topik yang 
diajarkan dengan 
konteks kehidupan 

PD 6 
 
 
 
 
PD 7 
 
 
 
 
PD 8 
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mahasiswa. 
d.Menambah 

wawasan dan 
memanfaatkan  
dengan membaca 
buku terbitan 
terbaru, jurnal 
hasil penelitian, 
mengikuti seminar 
peningkatan 
profesionalisme 
dosen 

e. Mengolah bahan 
materi kuliah dari 
berbagai sumber 
muktahir untuk 
disampaikan 
kepada mahasiswa 
dalam proses 
pembelajaran. 

 
PD 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PD 
10 
 
 
 
 
 
 

Sosial (X6) a. Melibatkan diri 
dalam kegiatan 
bakat minat dan 
kegiatan ilmiyah 
mahasiswa 

b.Mampu 
menyampaikan 
pendapat/gagasan 
secara lancar 
dalam perkuliahan/ 
kelompok diskusi. 

c. Bersikap terbuka 
menerima kritik, 
saran dan pendapat 
dari mahasiswa. 

d.Memanfaatkan 
kelompok diskusi/ 
UKM sebagai 
sarana komunikasi 
informal 

e. Mengedepankan 
musyawarah ketika 

PD 11 
 
 
 
 
 
PD 12 
 
 
 
 
 
 
PD 13 
 
 
 
PD 14 
 
 
 
 
 
PD 15 
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mengalami konflik 
dengan mahasiswa 

Kepribadian 
(X7) 

a. Kewibawaan 
sebagai pribadi 
dosen 

b. Kearifan dalam 
mengambil 
keputusan 

c. Menjadi contoh 
dalam bersikap 
dan berprilaku 

d. Kemampuan 
mengendalikan 
diri dalam 
berbagai situasi 
dan kondisi. 

e. Adil dalam 
memperlakukan 
mahasiswa 

PD 16 
 
 
 
PD 17 
 
 
PD 18 
 
 
PD 19 
 
 
 
 
 
PD 20 

Mutu 
Pembelajaran 

proses 
bembelajaran yang 
bermutu adalah 
proses 
pembelajaran yang 
mengandung arti 
efektivitas atau 
ketepatan dan 
efisiensi 
keseluruhan faktor-
faktor atau unsur-
unsur yang 
berperan dalam  
proses pembelajara 

1) ketepatan 
desain bahan 
pembelajaran 
(Y1) 

a.Membuat dan 

menyempurnakan 

skenario 

pembelajaran 

setiap semester 

b.merumuskan 

tujuan 

pembelajaran yang 

sesuai dengan 

materi yang akan 

di ajarkan, metode 

dan media yang 

akan digunakan 

dan alat evaluasi 

yang sesuai 

MP 1 
 
 
 
 
 
 
 
MP 2 
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2) lamanya 
bobot waktu 
belajar 
mengajar (Y2) 

a. Saya melakukan 

appersepsi kurang 

lebih 5-10 menit 

sebelum 

menyampaikan 

materi pelajaran 

b. Saya membagi 

waktu 

pembelajaran 

secara 

proporsional, mulai 

dari appersepsi, 

menyampaikan 

materi, diskusi dan 

evaluasi 

c.Setelah saya 

menyampaikan 

materi pelajaran 

dan waktu masih 

tersisa, saya 

memberikan 

kesempatan pada 

mahasiswa untuk 

istirahat 

MP 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP 5 

3) variasi 
strategi belajar 
mengajar; (Y3) 

a. Saya mengajar 

menggunakan 

metode yang 

bervariasi antara 

MP 6 
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dosen aktif dan 

mahamahasiswa 

aktif 

b. Saya langsung 

merubah metode 

pembelajaran jika 

kondisi tidak 

memungkinkan 

c.Saya menggunakan 

pembelajaran 

reflektif (inkuiri, 

pengamatan, 

eksperimen dan 

penyelesaian 

masalah) untuk 

materi kognitif 

 
 
MP 7 
 
 
 
 
 
 
 
MP 8 

4) frekuensi 
penilaian/kema
juan hasil 
belajar 
mahasiswa; 
(Y4) 

a. Saya memberikan 

tugas pribadi 

membuat makalah 

dan journal kurang 

dari 5 dalam satu 

semester 

MP 9 

a. Saya memberikan 

penilaian dan 

umpan balik 

terhadap tugas dan 

pekerjaan 

mahasiswa 

MP 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP 11 
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b. Saya mengadakan 

evaluasi terhadap 

proses belajar 

(diskusi, penyejian, 

kerja kelompok) 

dan hasil belajar 

c. Saya mencatat 

kemajuan dan 

kekeliruan 

mahasiswa, 

membahas serta 

memperbaikinya 

d. Saya menyusun 

tes hasil belajar 

untuk setiap bahan 

ajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP 13 

5) 

pemanfaatan 

media dan 

sumber belajar 

yang tepat; 

(Y5) 

 

a.Saya merancang 

dan mendesain 

media 

pembelajaran 

sesuai dengan 

tujuan dan materi 

yang akan 

disampaikan 

b.Saya 

menggunakan 

sumber-sumber 

belajar yang ada 

MP 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP 15 
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diluar kelas seperti 

perpustakaan, 

masjid, lingkungan 

masyarakat dan 

sebagainya 

6) iklim belajar 
yang kondusif 
(interaktif, 
inspiratif, 
menyenangkan
, menantang, 
memotivasi 
peserta didik 
untuk 
berpartisipasi 
aktif); (Y6) 

a.Saya memberikan 

kesempatan pada 

mahasiswa untuk 

menanyakan materi 

yang sudah saya 

jelaskan 

b. Saya berusaha 

menciptakan 

suasana kelas yang 

akrab dan 

bersahabat 

c. Saya menyelingi 

pembelajaran 

dengan humor agar 

mahasiswa tidak 

bosan 

MP 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP 17 
 
 
 
 
 
 
MP 18 
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7) teknik 
penilaian yang 
tepat. ( Y7) 

a. Saya melakukan 

tes formatif untuk 

mengetahui 

penguasaan 

mahasiswa 

terhadap materi 

yang sudah 

diajarkan 

b.Saya 

menggunakan pre 

tes dan post test 

dalam proses 

belajar mengajar 

MP 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP 20 

Kemampuan 
berfikir kritis 
mahasiswa 

memberdayakan 
keterampilan atau 
strategi kognitif 
dalam menentukan 
tujuan. Proses 
tersebut dilalui 
setelah menentukan 
tujuan, 
mempertimbangka, 
dan mengacu 
langsung kepada 
sasaran-merupakan 
bentuk berpikir 
yang perlu 
dikembangkan 
dalam rangka 
memecahkan 
masalah, 
merumuskan 
kesimpulan, 
mengumpulkan 
berbagai 
kemungkinan, dan 

Menumbuhkan 
Ketrampilan 
Menganalisis 
mahasiswa 
(Y8) 

a. Meringkas 
beberapa 
permasalahan 
belajar menjadi 
satu permasalah 
belajar yang 
terpenting  

b. Saat menerima 
informasi yang 
belum jelas 
kebenarannya, 
mahasiswa 
berusaha mencari 
kebenaran  
informasi  
tersebut. 

c. Mahasiswa 
mampu memilih 
dengan tepat jika 
dihadapkan 
dengan beberapa 
pilihan. 

d. Jika mahasiswa 

KK 1 
 
 
 
 
 
 
KK2 
 
 
 
 
 
 
 
 
KK3 
 
 
 
 
 
KK4 
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membuat keputusan 
ketika 
menggunakan 
semua keterampilan 
tersebut secara 
efektif dalam 
konteks dan tipe 
yang tepat 

ragu dengan 
jawaban 
seseorang maka ia 
akan mengecek 
kebenarannya 
terlebih dahulu 
dengan buku 
referensi. 

 
 
 
 
 
 
 

2. 
Menumbuhkan 
Ketrampilan 
Mensintesis 
(Y9) 

a. Saat mendapat 
kesulitan belajar, 
mahasiswa 
mampu 
menemukan 
penyebabnya 

b. Mahasiswa 
berusaha 
empertimbangka
n beberapa 
kemungkinan 
solusi sebagai 
pemecahan 
masalah belajar 

c. Mahasiswa 
Menunjukkan 
hasil utama dan 
prosedur dalam 
mendapatkannya 
dan memberikan 
alasannya. 

d. Memahami 
petunjuk, 
pernyataan, dan 
pertanyaan 
dengan tepat 

 

KK 5 
 
 
 
 
 
KK 6 
 
 
 
 
 
 
 
KK 7 
 
 
 
 
 
 
KK 8 
 
 
 
 

3. 
Menumbuhkan 
Keterampilan 
memecahkan 
masalah (Y10) 

a. Saat berada dalam 
kesulitan belajar, 
mahasiswa 
mampu 
menemukan 
pokok permasalah 
terbesar dari 

KK 9 
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masalah 
b. Mahasiswa 

mampu memilah-
milah 
permasalahan apa 
saja yang saya 
hadapi. 

c. Mahasiswa 
terbiasa 
melakukan 
pekerjaan secara 
urut 

d. Mahasiswa 
membicarakan 
berbagai kesulitan 
dengan  teman 
sebaya untuk 
mendapatkan 
jawaban yang 
tepat. 

 
KK 10 
 
 
 
 
 
KK 11 
 
 
 
 
 
KK 12 

4. 
Menumbuhkan 
Ketrampilan 
menyimpulkan 
(Y11) 

a. Setelah 
menemukan 
solusi 
permasalahan, 
mahasiswa 
mengecek lagi 
ketepatan jawaban 
tersebut. 

b. Mahasiswa  dapat 
menilai bahwa 
pendapat dari 
seseorang itu 
benar. 

c. Bila menemukan 
beberapa hal, 
mahasiswa 
mampu 
menentukan hal 
mana yang sama 
dan hal mana 
yang berbeda. 

d. Menentukan dan 

KK 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KK 14 
 
 
 
 
KK 15 
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menerapkan 
konsep dalam 
menyelesaikan 
masalah. 

 

KK 16 

 

  5. 
Menumbuhkan 
Ketrampilan 
mengevaluasi 
(Y 12) 

a. Mahasiswa dapat 
menilai bahwa 
pendapat dari 
seseorang itu benar. 

b. Bila menemukan 
beberapa hal, 
mahasiswa mampu 
menentukan hal 
mana yang sama dan 
hal mana yang 
berbeda. 

c. Mahasiswa mampu 
membedakan antara 
fakta (kenyataan) 
dengan opini 
(pendapat) 

d. Menunjukkan hasil 
utama dan prosedur 
dalam 
mendapatkanya dan 
memberikan 
alasannya. 

 

KK 17 
 
 
 
KK 18 
 
 
 
 
 
 
 
KK 19 
 
 
 
 
 
KK 20 

 

F. Sumber dan Cara Penentuan Data/ Informasi 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dari 

dokumentasi atau laporan yang tersedia pada lembaga terkait. Sedangkan data 

primer yang berupa  yang berupa kinerja dosen, kompetensi dosen, kemampuan 

berfikir kritis mahasiswa dan hasil belajar  mahasiswa bersumber dari dosen UIN 

Raden intan Lampung. 
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Dalam penelitian ini diperlukan data primes dan data sekunder. 

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian kepustakaan (Library research), digunakan untuk mendapatkan 

data sekunder  yaitu pencarian bahan – bahan dan teori-teori dengan 

mempelajari, meneliti mengkaji, serta menelaah literature yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. 

2. Penelitian lapangan (Fieid research), digunakan untuk mendapatkan data 

primer dilakukan dengan cara Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis untuk 

dijawab. Bentuk kuesionernya adalah kuesioner terstruktur, dimana 

pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam 

memberi jawaban kepada beberapa alternative.14  

G. Uji Coba Instumen , Rancangan Uji Validitas dan Reabilitasi 

1. Uji Coba Instrumen  

Uji coba instrumen diperlukan untuk mengetahui apakah instrumen 

yang digunakan tersebut benar-benar sahih dan handal. Yang dimaksud dengan 

valid atau sahih adalah untuk melihat apakah alat ukur tersebut mampu 

mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan yang dimaksud dengan reliabel 

atau handal adalah untuk melihat apakah suatu alat ukur mampu memberikan 

hasil pengukuran yang konsisten dalam waktu dan tempat yang berbeda. Untuk 

melakukan uji coba maka perlu diperhatikan beberapa prosedur pelaksanaannya, 
                                                           
14 Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”.( Bandung: Alfabeta,2006) h.204 



163 
 

yaitu: a) penentuan responden uji coba, b) pelaksanaan uji coba, c) analisis 

instrumen penelitian. 

a) Penentuan Uji Coba 

Responden uji coba diambil dari luar sampel penelitian dalam populasi yang 

sama yang setara dengan sampel penelitian, yaitu Dosen di STAI An Nur 

Lampung. Jumlah seluruh responden pada pelaksanaan uji coba adalah 40 

orang. Jumlah ini dianggap memadai sebagai responden ujicoba. 

b) Pelaksanaan Uji Coba 

Uji coba instrumen ini dilaksanakan pada bulan Nvember 2017 di gedung 

Serbaguna STAI An Nur Lampung  bertempat di lokasi STAI an Nur 

Lampung Jl. Pesantren 01 Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung. 

c) Analisis Instrumen Uji Coba 

Analisis instrumen uji coba dilakukan untuk mengetahui dan memilih butir-

butir instrumen yang sahih dan handal. Butir-butir instrumen yang 

memenuhi syarat tersebut yang akan digunakan untuk mengumpulkan data 

di lapangan. 

2. Rancangan Uji Validitas 

Tipe Validitas yang digunakan adalah validitas konnstruk (validity construct) 

yang menentukan validitas dengan cara mengkorelasikan antar skor yang 

diperoleh masing – masing item yang dapat berupa pertanyaan maupun 

pertanyaan dengan skor totalnya. Skor total ini merupakan nilai yang 

diperoleh dari penjumlahan semua skor item. Korelasi antara skor item 
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dengan skor totalnya harus signifikan berdasarkan ukuran statistic. Bila 

ternyata skor semua item yang disusun berdasarkan dimensi konsep 

berkolerasi dengan skor totalnya, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur 

tersebut mempunyai validitas. Rumus korelasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rumus product-moment15 sebagai bberikut: 

rb =               nΣxy – (Σx) (Σy)                    
.          √{nΣx² – (Σx)²} {nΣy2 – (Σy)2} 

Keterangan : 
Rb = Koefisien korelasi person antar item instrument yang 

akan digunakan dengan variabel yang bersangkutan 
X = Skor item instrument yang akan digunakan  

Y = Skor Semua item instrument dalam variabel tersebut 
N = Jumlah responden dalam uji coba instrument 
   

Sedangkan pengujian keberartian koefisien korelasi (rb) dilakukan dengan 

taraf signifikasi 5%. Rumus uji t yang digunakan adalah sebagai berikut : 

t = 
r√𝑛 − 2 

;db = n – 2 
√1 − 𝑟2 

Keputusan pengujian validasi konsumen dengan menggunakan taraf 

signifikansi 5% adalah sebagai berikut: 

1. Item pertanyaan / pertanyaan kuesioner penelitian dikatakan valid jika 

thitung  lebih besar atau sama dengan t table 

2. Item pertanyaan / pertanyaan kuesioner penelitian tidak valid jika t hitung  

lebih kecil dari  t table 

 

                                                           
15 Siti Nurhasanah, Statistika 1 untuk Ekonomi dan Bisnis, (Jakarta : Salemba Empat, 2016) h.76 



165 
 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas 

No N Variabel Jumlah 
Item 

Pertanyaan 

Valid Tidak 
Valid 

1 40 Kinerja Dosen 20 16 4 
2 40 Kompetensi Dosen 20 18 2 
3 40 Mutu Pembelajaran 20 20 0 
4 40 Kemampuan Berfikir Karitis 20 19 1 

Butir-butir yang dinyatakan gugur, direvisi kembali agar dapat 

dipergunakan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan ahlinya 

dalam hal ini pembimbing. Hail analisis uji validasi dapat dilihat pada 

lampiran.  

3. Rancangan Uji Reliabilitas. 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi hasil 

pengukuran jika dilakukan pengukuran ulang terhadap gejala dan alat ukur 

yang sama. Yang dimaksud dengan realibilitas adalah menunjukan pada 

suatu perngertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut 

sudah baik. Realibilitas menunjukkan tingkat keterandalan tertentu, 

realiabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.16 Untuk 

melakukan uji reliabilitas, penulis menggunakan rumus alpha. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Membuat daftar distribusi nilai untuk setiap bulir angket dengan 

langkah – langkah sebagai berikut : 

                                                           
16 Suharsimi arikunto, Metodologi penelitian, (Jakarta : PT Rineka  Cipta, 2002) h.142 
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a. Memberikan nomor pada angket yang masuk. 

b. Memberikan skorpada setiap bulir sesuai dengan bobot yang telah 

ditentukan yakni kategori 5 skala likert. 

c. Menjumlahkan skor untuk setiap responden dan kemudian jumlah 

skor ini dikuadradkan. 

d. Menjumlahkan skor yang ada pada setiap bulir dari setiap jawaban 

yang diberikan responden. 

e. Mengkuadratkan skor jawaban dari tiap – tiap responden untuk 

setiap bulir dan kemudian menjumlahkannya. 

2. Menghitung koefisien r untuk uji reliabilitas dengan menggunakan 

rumus alpha sebagai berikut : 

rn = 
k 

- 
𝜎  

k-1 𝜎  

 

Keterangan : 
r 11 = Reliabilitas Instrumen 
K = Banyaknya bulir soal 

𝜎  = Jumlah varian bulir 

𝜎  
= Varian total 

 

Adapun ketentuan nya adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mendapatkan koefisien reliabilitas instrumen, terlebih 

dahulu setiap bulir tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan 
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jumlah varian bulir (∑𝜎 ) dengan rumus suharsimi arikunto17 

sebagai berikut :    

2 _ 
2

( )
 

n 
N 

 

b. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perhitungan untuk 

mendapatkan varian total. 

c. Mengkonsulatsikan nilai r dengan pedoman interpretasi koefisien 

korelasi untuk mengetahui apakah instrument angket yang 

digunakan reliabel atau tidak. 

Berdasarkan uji reliabilitas pada 40 orang responden ( data pre-

test) makadidapat nilai reliabilitas alfa sebesar 0,74 Lebih besar 

dari 0,7 sehingga dinyatakan reliabel lampiran 1 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan  dilakukan di UIN Raden Intan Lampung, Jl. Endro 

Suratmin, Sukareme Bandar Lampung. Untuk mendapatkan data Kinerja Dosen  

(X1), Kompetensi Dosen  (X2), Kemampuan Berfikir Kritis Mahasiswa (Y) dan 

mutu pembelajaran (Z), peneliti akan menyebarkan angket pada sampel 
                                                           
17 Suharsimi Arikunto, Op. cit, h. 171 
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penelitian. Teknik selanjutnya peneliti akan menggunakan teknik observasi, yaitu 

teknik pengumpulan data melalui kegiatan pengamatan langsung atau objek yang 

diteliti dengan cara ke dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung  menjadi sampel. Sedangkan wawancara digunakan untuk 

mengumpulkan informasi pelengkap atas data yang telah dikumpulkan melalui 

angket dan observasi. Subjek yang diwawancana terdiri dari beberapa subjek 

anggota sampel penelitian dan pihak lain yang dianggap dapat melengkapi 

keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu beberapa mahasiswa. 

Instrumen yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan teknik pengumpulan 

data adalah berupa pedoman wawancara yang memuat indikator-indikator yang 

akan diteliti dari setiap variabel. 

I. Teknik Analisis Data 

1  Pengujian Persyaratan Analisis 

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka sebelum teknik statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis diterapkan, terlebih dahulu data 

dideskripsikan dengan mengungkapkan nilai rata-rata, standar deviasi, modus, 

dan median, juga disajikan daftar distribusi frekuensi, dan histogram. Selanjutnya 

asumsi-asumsi yang digunakan dibuktikan melalui pengujian persyaratan 

analisis. Pengujian persyaratan analisis dalam hal ini meliputi uji normalitas. 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov, dengan penghitungan bantuan komputer. Pengujian ini 
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bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian untuk kelima variabel yang 

diteliti memiliki sebaran yang normal atau tidak. Sebelum pengujian hipotesis 

dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan perhitungan koefisien korelasi antar 

variabel bebas yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat koefisien 

korelasi yang tinggi antar variabel bebas (multi-collinearity). 

 

2 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Teknik ini berpedoman pada 

diagram jalur sebagai alat bantu untuk menggambarkan hubungan kausal antar 

variabel. Dengan cara ini dapat dihitung pengaruh langsung dan tidak langsung 

dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Hubungan ini tercermin 

dalam koefisien jalur (path coefficient). Koefisien jalur adalah koefisien regresi 

atas skor yang telah dibakukan. 

 Tahapan analisis data dalam analisis jalur (path analysis) meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 Pertama, menggambarkan model hubungan secara teoritis dalam 

bentuk diagram jalur yang menunjukkan hubungan kausal antar variabel 

penelitian. Diagram jalur dalam penelitiannya dapat di lihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3.1 Struktur Lengkap Diagram Jalur yang Memperlihatkan Hubungan 
Kausal antar Variabel Penelitian 

Kedua, menghitung koeficien korelasi Product Moment Pearson yang 

menunjukkan kekuatan hubungan antar variable penelitian menggunakan rumus 

sebagai berikut:18 
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 Ketiga, mengidentifikasi sub struktur dan persamaan yang akan 

dihitung koefisien jalurnya sesuai dengan rumusan hipotesis penelitian. 

                                                           
18 Siti Nurhasah, Opcit, h.76 
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 Keempat, menghitung koefisien jalur (path analysis) Pyx yang dapat 

diperoleh melalui perhitungan koefisien regresi berdasarkan skor yang telah 

dibakukan. Proses penghitungan menggunakan program SPSS 18.5. 

 Kelima, menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 Keenam, menghitung koefisien jalur dari faktor residu Pyέ untuk 

mengetahui faktor lain di luar variabel yang dianalisis. 

 Ketujuh, menguji hipotesis melalui pengujian statistik (Uji t dan Uji F).   


