
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. 

Sehingga penelitian ini penulis lakukan berdasar pada ciri-ciri 

keilmuan,yaitu rasional,karena dilkukan dengancara yang 

masuk akal, empiris atau dapat diamati oleh indra manusia 

serta sistematis melalui langkah-langkah  yang bersifat logis. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian meruapakan keseluruhan cara atau 

kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan 

penelitian mulai dari merumuskan masalah sampai dengan 

menarik kesimpulan (Purwanto 2008:45). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif.deskriptif karena data 

yang diambil berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan 

menggunakan model CIPP (Context Input Proces Product). 

Penelitian evaluatif model CIPP ini, menilai dari keempat 

komponen tersebut. Harapannya agar dapat digunakan dalam 

peningkatan kinerja guru di Gugus Sekolah Sultan Ba’abullah 

UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon. 

3.2 Fokus Penelitian 

Dalam mempertajam penelitian ini, peneliti menetapkan 

batasan masalah yang disebut dengan fokus penelitian, yang 

berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Spradley 

dalam Sugiyono (2010: 286) menyatakan bahwa “a focused 



refer to a single cultural domain or a few related domains” 

maksudnya adalah bahwa fokus penelitian merupakan 

domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari 

situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, gejala itu bersifat 

holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), tetapi 

keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat 

(places), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis.  

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, 

maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kinerja 

guru bersertifikat pendidik dalam kompetensi pedagogik di 

Gugus Sekolah Dasar “Sultan Ba’abullah” UPTD Pendidikan 

Kecamatan Patebon. 

3.3 Subyek Penelitian 

Data penelitian ini digali melalui dua sumber data yaitu:  

3.3.1 Informan, yaitu orang yang dianggap mampu dan dapat 

mempertanggungjawabkan untuk memberikan 

informasi yang berkaitan dengan kinerja guru SD yang  

bersertifikat pendidik  di Gugus Sekolah  Dasar “Sultan 

Ba’abullah” UPTD Pendidikan  Kecamatan Patebon yang 

meliputi : Kepala Sekolah  pada 7 SD, Guru kelas 

rendah (Kls. I, II, II) 7 orang, Guru Kelas Tinggi (Kls. IV, 

V, VI ) 7 orang,  karyawan  dan siswa 

3.3.2 Arsip dan dokumen resmi sekolah : Silabus, RPP,  

presensi guru, jurnal mengajar, daftar nilai, format hasil 

penilaian guru paska sertifikasi 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 



Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

digunakan metode : 

3.4.1 Wawancara mendalam (indepth interview) 

Wawancara mendalam merupakan “percakapan terarah 

yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi 

etnografi atau memperkaya....” (Mantja dalam Harsono, 

2008). Wawancara mendalam dapat diberi makna 

kombinasi antara pertanyaan-pertanyaan deskriptif, 

struktural, dan kontras. tergantung perjanjian dengan 

narasumber. 

3.4.2 Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologik, di antaranya adalah proses pengamatan dan 

ingatan. 

Adapun langkah yang dilakukan dalam metode 

observasi adalah: (1)menentukan pengamatan yang 

menjadi objek observasi, (2)menyelidiki tujuan umum 

dan tujuan khusus yang menjadi  problema untuk 

ditentukan sebagai objek observasi, (3)menentukan 

teknik mencatat hasil-hasil observasi, (4)mengadakan 

pembatasan dengan tegas hal-hal yang akan 

diobservasi, (5)melakukan observasi dengan cermat dan 

kritis, (6)mencatat tiap-tiap pokok masalah secara 

terpisah, dengan  metode pengumpulan data. 

Pendekatan ini dipakai untuk memahami persoalan-

persoalan yang ada di sekitar pelaku dan narasumber. 

Observasi dilakukan pada saat penyusunan proposal, 



pada saat berlangsungnya wawancara, dan kesempatan 

lain yang diperlukan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil 

dokumen-dokumen outentik dari objek penelitian berupa 

Daftrar hadir guru yang menunjukkan tingkat 

kehadiran, Jurnal Mengajar Harian, dan RPP untuk 

dijadikan sampel. 

3.4.3 Analisis Dokumen 

Teknis analisis dokumen dilakukan untuk ditelaah, 

diurutkan dan dikelompokkan dengan tujuan untuk 

disusun kesimpulan sebagai hasil temuan penelitian. 

Dokumen dan arsip di analisis kemudian di 

deskripsikan secara rinci tentang : situasi, kondisi, yang 

relevans dengan peristiwa yang terjadi di gugus Sekolah 

Dasar Sultan Baabulah UPTD Pendidikan Kecamatan 

Patebon.  

3.5 Analisis Data 

Analisis data digunakan oleh peneliti untuk 

mempermudah peneliti dalam mendiskripsikan hasil data di 

lapangan. Langkah analisis data yang digunakan oleh 

penelitiadalah analysis interactive model Miles dan Huberman, 

yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data 

dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data 

collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan penarikan kesimpulan (conclutions). 

a. Pengumpulan Data 



Proses analisis data diawalai dengan menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari 

wawancara, observasi yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, 

dan sebagainya (Moleong, 2006:247). 

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang 

data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan 

diverifikasi Miles & Huberman (dalam Ismanto, 2007:16). 

Reduksi data merupakan sesuatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan akhir atau verifikasi. 

Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai 

dilakukan, semua catatan dibaca, dipahami dan dibuat 

ringkasan kontak yang berisi uraian hasil penelitian terhadap 

catatan lapangan, pemfokusan dan penjawaban terhadap 

masalah yang diteliti.  

c. Penyajian Data 

Penyajian data/display data dimaksudkan untuk 

menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan 

kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan 

tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga 

dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data 

yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, 
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dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana 

namun selektif. Data yang diperoleh dari penelitian ini 

berwujud kata-kata, kalimat, atau paragraph. 

d. Penarikan Kesimpulan 

 Dari reduksi data dan penyajian data/data display inilah 

selanjutnya apabila kesimpulan dan varifikasi pada awal telah 

didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Langkah analisis data berdasarkan model Milles dan 
Huberman 
 

3.6 Validasi (Keabsahan ) Data 
 Untuk mengecek keabsahan data, penulis mema- kai 

teknik triangulasi yaitu : 

1. Triangulasi data dengan cara membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil 

wawancara dengan dokumentasi dan data hasil 

pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini 

diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang 

diperoleh. 

2. Triangulasi metode, dengan cara mencari data lain tentang 

sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan 



metode yang berbeda yaitu peng- amatan, wawancara dan 

dokumentasi. Kemudian hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan 

sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Triangulasi Metode Pengumpulan Data 

3. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara mem- bandingkan 

kebenaran suatu fenomena yang diperoleh dari sumber 

yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data 

Pengecekan keabsahan data penelitian ini, penulis 

melakukan tiga hal tersebut diatas sebagai penyatuan 

persepsi dari hasil data yang diperoleh penulis dari pihak 

kepala sekolah, guru maupun semua hal yang diperoleh 

penulis dalam observasi atau pengamatan. 

3.7  Teknik Analisa Data 
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Proses analisis penelitian ini menggunakan model 

analisis interaktif yaitu, interaktif antara komponen 

dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. 

Dalam proses ini peneliti bergerak diantara tiga komponen 

analisis yang meliputi reduksi data, sajian data, dan 

penarikan kesimpulan dengan proses pengumpulan data 

selama  kegiatan pengumpulan data berlangsung. Kegiatan 

ini dilakukan dilapangan dalam bentuk interaktif 

berulang-ulang sampai data yang diperlukan terkumpul 

sehingga dapat dilakukan  penarikan kesimpulan. 

3.8 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahapan penelitian 

dalam melakukan penelitian secara prosedural untuk 

memperoleh hasil evaluasi dengan model CIPP sehingga 

tercapai tujuan evaluasi. Adapun langkah prosedural 

pelaksanaan evaluasi CIPP adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan keputusan yang akan diambil. 

b. Menetapkan jenis data yang diperlukan. 

c. Pengumpulan data. 

d. Menetapkan kriteria mengenai kualitas. 

e. Menganalisis dan menginterpretasi data berdasarkan 

kriteria. 

f. Memberikan informasi kepada pihak penanggung jawab 

program atau pengambilan keputusan untuk 

menentukan kebijakan. 

3.9 Instrumen Penelitian 



Instrumen penelitian diuraikan melalui pedoman 

dokumentasi, wawancara dan observasi. Penulis membuat 

kisi-kisi untuk komponen dan sub komponen dengan  model 

CIPP. 

 


