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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka  

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Widodo (2004), yang 

membahas tentang “Analisis Sikap Kepuasan Pelanggan Motor Sanex 

Jenis Bebek Dengan Metode Skala Guttman Di Kecamatan Juwiring 

Klaten”, diperoleh kesimpulan ada tiga belas atribut yang dianggap penting 

oleh responden sesuai dengan prioritas. Diantaranya, kelengkapan produk 

8.53%, kenyamanan 7.7%, daya tahan 7.08%, akselerasi 7.29%, responsivitas 

7.8%, performa produk 7.91%, disign produk 7.44%, spare part 7.08%, harga 

beli 8.78%, harga purna jual 7.39%, mengikuti tren 7.8%, warna 7.18% dan 

yang terakhir irit bahan bakar 8.22%. Sedangkan untuk atribut yang masuk 

dalam kategori sikap sangat puas adalah kelengkapan produk, responsivitas, 

performa produk, harga beli dan irit bahan bakar. Untuk atribut yang masuk 

dalam kategori sikap puas adalah kenyamanan produk, daya tahan, akselerasi, 

disign produk, harga purna jual, mengikuti tren dan warna. Dengan perolehan 

hasil dari penelitian tentang sikap kepuasan pengguna motor Sanex di daerah 

Juwiring Klaten ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi atau opini 

masyarakat bahwa motor Sanex tidak handal tidak terbukti. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh (Utami, 2005) tentang 

“Analisa Sikap Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Akademik 

Dengan Metode Skala Guttam”, di Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta memperoleh hasil sebagai berikut: 

Atribut yang masuk dalam kategori sikap sangat puas menurut mahasiswa 

jurusan Teknik Industri adalah visi, misi, biro kerja praktek dan kegiatan 

kemahasiswaan tingkat jurusan (KMTI). Masuk dalam kategori sikap puas 

adalah peranan asisten laboratorium, pelayanan praktikum, sistem penilaian 

praktikum, sistem penilaian mata kuliah, pelayanan dosen dalam konsultasi, 

kurikulum program studi, sistem penjadwalan praktikum dan biro tugas akhir. 

Sedangkan masuk dalam kategori sikap kurang puas adalah pelayanan di Tata 

Usaha, pengadaan semester pendek serta sarana dan fasilitas laboratorium. 

Dalam penelitian ini menggunakan obyek mahasiswa Teknik Industri, 

menganalisis mata kuliah tertentu (yang ditunjukkan data dengan ketidak 

lulusan tertinggi), mengevaluasi metode pembelajaran. Dalam penelitian ini 

mempunyai pertimbangan: banyaknya hasil nilai mahasiswa yang buruk, 

model penyampaian materi yang monoton, model pembelajaran yang tidak 

menarik dan banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran 

perkuliahan selama ini. 

 

B. Pengertian Lembaga Pendidikan 

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 mengamanatkan bahwa pemerintah Indonesia mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia 

dalam rangka mencedaskan kehidupan bangsa, maka berbagai upaya 
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disuhakan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang menjamin 

pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehdupan lokal, nasiaonal maupun kehidupan global 

(Kurnianingrum, 2004). Pendidikan nasioanl berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan bentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif , mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilaui peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non 

formal, in formal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya wawasan 

serta ilmu. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan 

kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas 

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Atas dan Pendidikan 

Tinggi (Departemen Pendidikan Nasional Indonesia :  Propenas, 2000-2004) 
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C. Pengertian Mutu 

Mutu memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi dari yang 

konvensional sampai yang strategis. Mutu adalah segala sesuatu yang mampu 

memenuhi kebutuhan pelanggan (Gazpersz, 1997) 

Sedangkan menurut Assauri (1993) istilah mutu diartikan sebagai faktor 

yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang 

tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang itu dibutuhkan. 

Beberapa dimensi atau atribut yang diperhatikan dalam perbaikan 

kualitas jasa antara lain : 

a. Ketepatan waktu pelayanan 

b. Akurasi pelayanan 

c. Kesopanan dan kehormatan dalam memberikan pelayanan 

d. Tanggung jawab 

e. Kelengkapan 

f. Kemudahan mendapatkan pelayanana 

g. Variasi model pelayanan 

 

D. Pengertian dan Karakteristik Jasa 

1. Pengertian jasa 

Jasa adalah setiap tidakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible 

(tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu 
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(Kotler, 1997). Pada umumnya jasa berupa pelayanan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

 
2. Karakteristik jasa 

Meskipun terjadi beberapa perbedaan pengertian jasa, dan secara 

terus menerus perbedaan itu akan mengganggu, namun ada beberapa 

karakteristik jasa yang akan memberikan jawaban yang lebih mantap 

terhadap pengertian jasa. Karakteristik yang dimaksud antara lain sebagai 

berikut; 

a). Tidak dapat diraba (intangibility). Artinya jasa tidak dapat diraba 

maupun dilihat, tetapi jasa dapat dirasakan dan dinikmati yang 

berwujud pelayanan. 

b). Tidak dapat dipisahkan (inseparability). Artinya jasa tidak dapat 

dipisahkan, biasanya dimana jasa itu dihasilkan disitu jugalah jasa 

akan dikonsumsi. 

c). Bisa berubah-ubah (variability). Artinya jasa bisa berubah-ubah baik 

nama, bentuk, kualitas dan jenisnya tergantung dari siapa, kapan dan 

dimana jasa tersebut dihasilkan. 

d). Tidak dapat disimpan (pershability). Artinya jasa tidak dapat disimpan 

dan tidak mempunyai daya tahan, hal ini tidak menjadi masalah jika 

permintaannya tetap karena untuk menyiapkan pelayanan permintaan 

tersebut mudah. 
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3. Kualitas jasa pelayanan 

Bagian yang paling rumit dari pelayanan jasa adalah kualitasnya, 

karena sangat dipengaruhi oleh harapan dari konsumen. Harapan 

konsumen dapat bervariasi antara konsumen satu dengan konsumen yang 

lainya. Kualitas jasa layanan mungkin dapat dilihat sebagai suatu 

kelemahan kalau konsumen mempunyai harapan yang terlalu tinggi 

walaupun dengan suatu pelayanan yang baik. 

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan jasa yang ditawarkan. Langkah-langkah 

yang dimaksud antara lain: (Wahyu, 1999 dalam Sriyanto, 2004) 

a).  Mengidentifikasi penentu utama mutu pelayanan 

Langkah pertama yang dilakukan dalam mengidentifikasi factor utama 

yang mempengaruhi mutu jasa antara lain dengan melakukan riset 

pelanggan kemudian memperkirakan penilaian terhadap perusahaan 

atau lembaga dan bersaing berdasarkan factor penentu tersebut. 

b).  Mengelola harapan pelanggan 

Hasil riset dan penilaian terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan 

terhadap jasa yang akan dibeli kemudian diolah oleh perusahaan yang 

nantinya akan digunakan utuk memenuhi harapan pelanggan. 

c).  Mengelola mutu jasa 

Mutu jasa memang tidak terlepas dari perilaku atau sikap orang-orang 

yang memberikan jasa bagi pelanggan. Misal keramahan, kesopanan, 
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ketenangan, kecermatan, fleksibilitas, stabilitas, rasionalitas dan lain-

lain. 

d).  Mengembangkan budaya mutu 

Budaya mutu meliputi filosofi, keyakinan, sikap, nilai, norma, tradisi, 

prosedur dan lain-lain yang akan meningkatkan mutu jasa layanan. 

 

E. Pengertian Motodologi Mengajar 

1. Pengertiang Metodologi 

Metodologi berasal dari bahasa Latin " Meta " dan " Hodos " meta artinya 

jauh (melampaui), Hodos artinya jalan (cara). Metodologi adalah ilmu 

mengenai cara-cara mencapai tujuan. 

 
2. Pengertian Mengajar 

Dalam tulisannya Biggs (1991), seorang pakar psikologi membagi konsep 

mengajar menjadi tiga macam pengertian yaitu :  

a. Pengertian Kuantitatif dimana mengajar diartikan sebagai the 

transmission of knowledge, yakni penularan pengetahuan. Dalam hal 

ini guru hanya perlu menguasai pengetahuan bidang studinya dan 

menyampaikan kepada siswa dengan sebai-baiknya. Masalah berhasil 

atau tidaknya siswa bukan tanggung jawab pengajar.  

b. Pengertian institusional yaitu mengajar berarti the efficient 

orchestration of teaching skills, yakni penataan segala kemampuan 

mengajar secara efisien. Dalam hal ini guru dituntut untuk selalu siap 

mengadaptasikan berbagai teknik mengajar terhadap siswa yang 
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memiliki berbagai macam tipe belajar serta berbeda bakat, kemampuan 

dan kebutuhannya.  

c. Pengertian kualitatif dimana mengajar diartikan sebagai the facilitation 

of learning, yaitu upaya membantu memudahkan kegiatan belajar 

siswa mencari makna dan pemahamannya sendiri.  

Dari definisi-definisi mengajar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mengajar adalah suatu aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan 

yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi 

dalam melakukan suatu kegiatan sehingga terjadi proses belajar dan tujuan 

pengajaran tercapai. 

Dari definisi-definisi metodologi dan mengajar yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengertian metodologi mengajar 

adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang 

tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik 

untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses 

belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai. 

 

F. Macam-macam Model Mengajar 

Untuk dapat berinteraksi dalam kegiatan proses belajar berjalan dengan 

baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai maka pengajar harus dapat 

menentukan sebauh cara atau metode dalam mengajar. Dibawah ini adalah 

beberapa metode mengajar yaitu : 
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1. Metode Ceramah  

Metode ceramah merupakan metode mengajar yang paling umum 

digunakan oleh para dosen.metode ceramah dikatakan efektif bila: 

a. Tujuan utamanya adalah pemberian informasi. 

b. Mahasiswa mempunyai motivasi. 

c. Pandai menggunakan “gambar” dalam kata-kata. 

d. Kelas terlalu besar untuk cara mengajar yang lain.  

e. Ingin menekankan apa yang pernah dipelajari. 

f. Ingin mengulangi atau mengadakan pengantar aktivitas. 

g. Mahasiswa dapat memahami kata-kata yang akan disampaikan. 

Adapun keunggulan dari metode ceramah ini adalah dosen akan lebih 

mudah mengawasi ketertiban mahasiswa dalam mendengarkan pelajaran 

dan akan jauh lebih ringan juga karena perhatiannya tidak terbagi-bagi 

atau terpecah-pecah. 

2. Metode Diskusi  

Metode diskusi merupakan interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa 

atau mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, atau 

memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. 

Menurut Roestiyah (1985), mengajar dengan metode diskuis ini berarti : 

a. Kelas dibagi dalam beberapa kelompok. 

b. Dapat mempertinggi partisipasi mahasiswa secara individu. 

c. Dapat mempertinggi kegiatan kelas sebagai keseluruhan dan kesatuan. 

d. Dapat mengembangkan rasa sosial. 
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e. Memberi kemungkinan untuk mengemukakan pendapat. 

f. Merupakan pendekatan yang demokratis. 

g. Memperluas pandangan. 

h. Menghayati kepemimpinan yang bersama-sama. 

i. Membantu mengembangkan kepemimpinan. 

Adapun kelemahannya ialah : Pertama. Terjadi adanya pendangan dari 

berbagai sumber yang mengakibatkan pembicaraan menjadi menyimpang 

sehingga memerlukan waktu yang panjang. Kedua. Dalam diskusi 

menghendaki pembuktian yang logis. Ketiga. Tidak dapat dipakai pada 

kelompok yang besar. Keempat. Peserta mendapat informasi yang terbatas. 

Kelima. Hanya disukai oleh orang-orang yang suka berbicara. Dan yang 

keenam biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal untuk 

pendapatnya. 

Adapaun jenis metode diskusi ada bebrapa macam : 

- WHOLE-GROUP. Suatu diskusi diman anggota kelompok yang 

melaksanakan tidak lebih dari 15 orang. 

- BUZZ-GROUP. Satu kelompok besar dibagi menjadi 2 sampai 8 

kelompok yang lebih kecil, jika diperlukan kelompok-kelompok kecil 

ini dapat melaporkan hasil masing-masing kepada kelompok besar. 

- PANEL. Pada panel diman satu kelompok kecil (antara 3 sampai 6 

orang) mendiskusikan suatu obyek tertentu, mereka duduk dalam 

susunan semi melingkar dihadapkan pada satu kelompok besar 

lainnya. Anggota kelompok besar ini dapat diundang untuk turut 
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berpartisipasi. Yang duduk sebagai penalis ialah orang-orang yang ahli 

dalam bidangnya. 

3. Metode Tanya Jawab 

Suatu interaksi timbal balik antara audience dengan pembicara untuk 

membahas/memecahkan suatu permasalahan agar dapat dimengerti atau 

dipelajari, setelah didengar atau dibaca, sehingga memiliki pengertian 

yang mendalam tentang permasalahan ini. 

4. Metode Penugasan, Perorangan atau Kelompok 

Kejadian dimana dosen memberi pekerjaan atau materi yang harus 

dipecahkan mahasiswa yang berhubungan dengan pengembangan diri 

terhadap materi belajar secara aktif baik dilakukan pada perseorangan 

maupun kelompok. 

5. Metode Seminar  

Cara ini berbentuk kegiatan belajar bagi sekelompok mahasiswa untuk 

membahas topik atau masalah tertentu. Setiap anngota seminar diharapkan 

aktif berpartisipasi. Penyelesaian tugas membahas topik atau masalah 

tersebut menjadi tanngung jawab anngota seminar, sedangkan pengajar 

bertindak sebagai narasumber. 

6. Metode Kuis 

Tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa yang berupa tes dari 

suatu mata kuliah yang telah diberikan dan sifatnya perorangan.  
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G. Proses Belajar Mengajar 

Belajar merupakan usaha atau tindakan yang merupakan suatu proses 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga diperoleh pengetahuan 

baru dalam rangka mendapatkan perubahan tingkah laku baik berupa 

keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, persepsi dan 

sebagainaya. 

Nasution (1986) mengemukakan beberapa pengertian tentang belajar 

diantaranya adalah : 

1. Belajar adalah perubahan-perubahan dalam sistem urat syaraf. 

2. Belajar adalah penanaman pengetahuan. 

3. Belajar sebagai perubahan perlakuan berkat pengalaman dan latihan. 

Belajar bukan hanya suatu tujuan melainkan suatu proses (cara) untuk 

mencapai tujuan. Jadi belajar merupakan suatu pengalaman yang diperoleh 

karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Belajar selalu 

menunjukkan suatu proses perubahan tingkah laku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktek atau pengetahuan tertentu. 

Dalam mengajar ada tiga faktor yang diperlukan yaitu pengajar ialah 

orang yang mengajar atau yang memberi bahan, pelajar ialah orang yang 

belajar atau yang menerima bahan pelajaran dan mata pelajaran ialah bahan 

atau materi yang diajarkan. 

Dalam proses belajar mengajar terjadi suatu interaksi antara peserta 

didik dengan pendidik dalam mencapai tujuan tertentu. Proses belajar 

mengajar akan bermakna dan berdaya guna dalam memperhatikan peserta 
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didiknya, sehingga dapat diciptakan suasana belajar yang dapat merangsang 

aktivitas belajarnya. Dalam proses belajar mengajar terjadi perubahan dalam 

hal pengetahuan, sikap dan tindakan. 

Untuk melihat ada tidaknya perubahan dan besar kecilnya perubahan 

maka harus ada ketentuan sampai sejauh mana kita menghendaki perubahan 

itu terjadi. Dan ketentuan ini dapat dibuat tes (evaluasi). Dari evaluasi 

didapatkan nilai yang dapat mencerminlan prestasi belajar. 

 

H. Skala Guttman 

Penggunaan Skala Guttman, yang disebut metode scalogram atau 

analisis skala (Scale Analysis) sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang 

kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti, yang disebut isi universal 

(universe of content) atau atribut universal (universe atribute). Dalam 

prosedur Guttman, suatu atribut universal mempunyai dimensi satu jika atribut 

ini menghasilkan suatu skala komulatif yang perfek. Skala Guttman diberi 

nama sesuai dengan ahli yang mengembangkannya, yaitu Louis Guttman. 

Skala ini mempunyai ciri penting: (Nasir, 1998) 

a. Skala Guttman merupakan skala komulatif. Jika seseorang menyataan 

pernyataan atau pertanyaan yang berbobot lebih berat, maka ia juga akan 

mengiyakan pernyataan dan pertanyaan yang tidak berbobot lainnya. 

b. Skala Guttman ingin mengukur satu dimensi saja dari suatu variable yang 

multi dimensi, sehingga skala ini termasuk mempunyai sifat 

unidimensional. 
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Skala guttman selain dapat dibuat dalam pilihan ganda juga dapat 

dibentuk dalam chek list, jawaban yang dibuat skor tertinggi satu dan yang 

terendah nol. Dalam tahap penelitian ini Skala Guttman digunakan untuk 

mengetahui tanggapan-tanggapan atau untuk mengukur sesuatu dari responden 

sikap yang terdapat pada obyek yang diteliti. 

Koefisien reprodusibilitas, yang mengukur derajat ketepatan alat ukur 

dibuat (yaitu daftar pertayaan tadi) dihitung dengan menggunakan rumus 

(Nasir, 1998) 

Kr = 1 - 
n
e ……………………………….………………………….…(2.1) 

Keterangan : 

Kr =  Koefisien reprodusibilitas 

e    =  Jumlah error 

n  =  Total kemungkinan jawaban, yaitu jumlah pertanyaan x jumlah 

responden. 

Dari skala koefisien reprodusibilitas diatas, maka skala yang mempunyai 

Kr > 0,90 sudah dianggab baik. 

Langkah selanjutnya adalah mencari koefisien skalabilitas yang dicari 

dengan rumus : 

Ks = 1 - 
p
e ……………………………….…………………………....(2.2) 

Keterangan : 

Ks  =  Koefisien skalabilitas 

e     =  Jumlah error 
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p     =  Jumlah kesalahan yang diharapkan 

Kemungkinan jumlah kesalahan yang diharapkan dicari demikan jika 

jawaban yang diberikan adalah ya atau tidak, atau dicek atau tidak dicek, 

maka kemungkinan mendapat jawaban yang benar adalah 0,5. Jumlah 

kemungkinan yang diharapkan adalah 0,5 x m, yaitu kemungkinan 

memperoleh cek dikalikan total kesalahan. 

Dengan demikian p = 0,5 x m, dan rumus diatas menjadi : 

Kr = 1 - 
m

e
5,0

……………………………….………………………....(2.3) 

Skala yang mempunyai Ks > 0,6 sudah dianggap baik, maka koefisien 

skalabilitas dari penelitian ini menjadi : 

Ks = 1 - 
m

e
5,0

……………………………….………………….……..(2.4) 

Dari skala koefisien skalabilitas diatas, maka skla yang mempunyai Ks > 

0,6 sudah dianggap baik. Jadi skalabilitas dari penelitian tentang sikap 

responden sudah dianggap baik dan layak untuk digunakan (Nasir, 1998). 

 

I. Teknik Delphi 

Teknik Delphi pertama kali dikembangkan di Rand Corporation 

Amerika Serikat pada tahun 1948, untuk menemukan stategi militer, yang 

melibatkan ahli perang, seni tempur, sosiolog, psikolog. Kerena 

keberhasilanya, pengembangan selanjutnya Teknik Delphi banyak digunakan 

oleh para perencana program pendidikan, teknologi, transportasi, pemasaran, 

kesehatan dan manajemen informasi dalam proses pengambilan keputusan. 



 21

Teknik Delphi atau Expert Judgement (pertimbangan ahli) adalah suatu 

cara pendekatan yang bersifat intuitif untuk mengorganisasikan ide-ide atau 

pemikiran diantara para pakar, para ahli untuk membahas (mengatasi masalah) 

lembaga atau masyarakat pada masa yang akan datang (Weaver, 1971 dalam 

Soenarto, 2005). Penerapan Teknik Delphi didasarkan pada asumsi bahwa 

“ide atau pemikiran dua orang pakar atau lebih, akan lebih baik dari 

pada hanya oleh satu orang”. 

1. Prinsip dasar dan penggunaan Teknik Delphi 

Dalam menggunakan Teknik Delphi untuk mencapai konsensus 

diantara para pakar, perlu diperhatikan beberapa prinsip dasar: 

a. Teknik Delphi digunakan melalui beberapa putaran atau tahapan 

mulai dari awal sampai memperoleh hasil. Apabila sekali putaran 

dianggap cukup, maka putaran kedua tidak perlu dilakukan. 

b. Responden yang dipilih dan terlibat dalam Teknik Delphi dijaga agar 

tidak saling mengetahui antara satu dengan yang lainya dalam 

memberikan ide dan gagasan. 

c. Proses pemilihan responden dalam Teknik Delphi didasarkan pada 2 

kriteria, yaitu: 1). Ketertarikan dan keahlian dalam bidangnya; 2). 

Dapat mewakili kelompok (keahlian bidang) tertentu. 

d. Dalam merangkum dan menyimpulkan pendapat yang bervariasi dan 

sering adanya perbedaan diantara para responden, digunakan 

perhituangan statistik seperti mean, median, range, standar deviasi 

atau kesepakatan dengan persentase. 
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e. Dengan asumsi dasar tidak ada satupun kesamaan yang absolut 

diantara para responden, peneliti melakukan klarifikasi baik secara 

individu maupun kelompok. 

2. Langkah-langkah penerapan Teknik Delphi 

Adapun langkah-langkah dalam penerapan Teknik Delphi adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi isu atau masalah yang berkembang di lingkungan 

atau bidangnya, permasalahan yang melatarbelakangi kejadian-

kejadian, atau permasalahan yang dihadapi dan harus segera untuk 

diperbaiki. 

b. Berdasarkan permasalahan dan isu yang telah diidentifikasi, peneliti 

menentukan dan memilih orang-orang yang ahli, menaruh perhatian, 

tertarik dengan bidang tersebut dan orang yang berkecimpung 

didalamnya untuk menjadi responden, yang memungkinkan 

ketercapaian tujuan. 

c. Menyusun butir-butir instrumen berdasarkan variabl yang diamati 

atau permasalahan yang akan diselesaikan. 

d. Mengirimkan kuesioner yang berisi butir-butir instrumen yang telah 

ditentukan pada langkah sebelumnya kepada responden. Pada tahap 

ini peneliti diharuskan menjaga agar responden satu dengan 

responden yang lain tidak saling mengetahui untuk menjaga 

obyektivitas pendapat yang diberikan. Analisis dilakukan dengan 
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mengelompokkan jawaban yang serupa dan melihat kecenderungan 

adanya kesamaan pendapat. 

e. Membuat laporan tentang persiapan, proses, dan hasil yang dicapai 

dalam penelitian. Namun perlu disadari bahwa hasil penelitian yang 

didapat belum dijamin sangat baik, karena sifatnya subjective 

judgment. Hasil Teknik Delphi perlu diujicoba dilapangan dengan 

responden yang akan memakai produk atau hasil yang lain yang 

jumlahnya jauh lebih besar. 

 


