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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif, 

penelitian deskriptif, merupakan gambaran atau lukisan 

secara berurutan, faktual dan akurat mengenai fenomena 

atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.  Penelitian 

menggunakan pendekatan evaluatif, dimana peneliti 

bermaksud mengumpulkan data tentang implementasi 

program. Penelitian evaluatif dipusatkan pada 

rekomendasi akhir yang diputuskan bahwa suatu obyek 

evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki 

atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang 

diperoleh. Penelitian ini menggunakan model evaluasi 

CIPP  (Context Input Process and Product ). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di TK  Kristen 03 Eben 

Haezer Salatiga yang beralamat di Jalan Senjoyo  No.3B 

Kecamatan Tingkir Lor Kota Salatiga. TK Kristen 03 Eben 

Haezer Salatiga yang merupakan sekolah swasta yang 
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menerapkan model pembelajaran Beyond Centers and Circle 

Time (BCCT) atau Metode Sentra. Waktu pelaksanaan 

penelitian ini adalah bulan Oktober 2016. Subjek yang 

diteliti yaitu: kepala sekolah, guru, orang tua peserta 

didik, dan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan 

program model pembelajaran BCCT. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Agar memperoleh informasi data dalam penelitian 

ini, berikut disusun matrik dalam pengumpulan data 

berupa tabel sebagai   berikut: 

Tabel 1 

Pengumpulan Data 

No Tahap Aspek Sumber data Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 

1. Context  Kondisi 

lingkungan 

 Identifikasi 

kebutuhan 

 Karakteristik 

 Tujuan 

 Manfaat 

 Kepala 

Sekolah 

 Guru  

 Orang tua 

 Dokumen 

 Wawancara 

 Dokumentasi 

 Pedoman 

wawancara 

 Studi 

dokumentasi 

2. Input   Program  

 Mekanisme 

pelaksanaan 

 Peserta didik 

 Pembiayaan 

 Sarpras 

 Kepala 

Sekolah 

 Guru 

 Kondisi 

Lapangan 

 Dokumen 

 Wawancara 

 Dokumentasi 

 Pedoman 

wawancara 

 Studi 

dokumentasi 
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3. Process  Persiapan 

 Pelaksanaan 

model 

pembelajaran 

BCCT 

 Efektivitas 

dalam 

penggunaan 

dana 

 Faktor 

pendukung dan 

penghambat 

 Efektivitas 

program 

 Kepala 

Sekolah 

 Guru  

 Wawancara 

 Dokumentasi 

 Pedoman 

wawancara 

4. Product   Ketercapaian 

tujuan 

 Lulusan 

 Keberlanjutan 

program 

 Kepala 

Sekolah 

 Wawancara  Pedoman 

wawancara 

 

Teknik pengumpulan menggunakan wawancara, 

observasi, studi dokumentasi. 

1. Wawancara 

Melalui wawancara peneliti memperoleh 

informasi dari terwawancara dan mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan 

Kepala Sekolah, guru kelas, staff tata usaha, dan orang 

tua murid TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga. Fokus 

pada tahapan ini berhubungan dengan konteks 

program yaitu untuk mengetahui tujuan pelaksanaan 

program, hal-hal yang melatar belakangi sekolah untuk 



40 
 

menyelenggarakan program, input program yang 

meliputi perencanaan penyelenggaraan program, 

pelaksanaan, dan sumber dana. 

Selain itu, dalam wawancara akan dicari data 

untuk mengetahui hambatan dan hal-hal yang 

mendukung dalam pelaksanaan program model 

pembelajaran BCCT tersebut. Kemudian, wawancara 

yang terkait dengan pembiayaan, dan wawancara 

dengan guru kelas terkait dengan pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT. 

2. Observasi 

Dalam pengumpulan data melalui observasi, 

peneliti selanjutnya mengikuti proses pembelajaran di 

kelas sentra (pelaksanaan model pembelajaran BCCT). 

Alat yang digunakan nanti adalah kamera untuk 

merekam proses belajar mengajar dan juga instrumen 

observasi sehingga peneliti bisa fokus dalam 

pengamatan dikelas untuk memperoleh data-data yang 

memang diperlukan. 

 

3. Studi Dokumentasi 

Menurut Sanjaya (2013:74) data dokumen 

berfungsi untuk memverifikasi data dan menjelaskan 

secara detail hasil wawancara serta menjadi control 

utama untuk membuktikan kebenaran dari hasil 
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wawancara yang sudah dilakukan. Pengumpulan data 

melalui studi dokumentasi dalam penelitian ini 

dilakukan untuk mendapatkan dokumen terkait yang 

berupa visi misi sekolah, program tahunan, program 

semester, silabus, rpph, rencana mingguan, data guru, 

dan peserta didik dalam pelaksanaan model 

pembelajaran BCCT. 

 

3.4 Teknik Validasi  Data 

Penulis memakai teknik triangulasi untuk 

memperlihatkan validitas dan keabsahan data. Dengan 

triangulasi ini tingkat kepercayaan dari data lebih dapat 

untuk dipertanggungjawabkan. Teknik triangulasi pada 

penelitian ini meliputi: 

a. Triangulasi data dengan cara membandingkan data 

hasil wawancara dengan data observasi yang 

dilakukan penulis di kelas. Hasil perbandingan ini 

diharapkan dapat mendapatkan validitas data. 

b. Triangulasi metode mencari data lain tentang sebuah 

fenomena yang diperoleh dengan menggunakan 

metode yang berbeda yaitu metode wawancara, 

observasi, serta dokumentasi. Melalui ini peneliti dapat 

mengetahui kesesuaian hasil wawancara dengan apa 

yang terjadi di kelas selama proses pembelajaran. 
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c. Triangulasi sumber dengan cara membandingkan 

kebenaran atau fenomena berdasarkan data yang 

diperoleh peneliti baik dilihat dari dimensi waktu dan 

sumber data lain. Data ini diperoleh dari beberapa 

sumbernya itu kepala sekolah, guru, peserta didik, dan 

orang tua. 

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam penelitian 

ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengkroscek 

hasil wawancara terhadap kepala sekolah, guru, orang tua 

peserta didik, dan pihak-pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan model pembelajaran BCCT. Selain dengan 

narasumber kroscek juga dilakukan terhadap dokumen-

dokumen pendukung seperti visi misi sekolah, program 

tahunan, program semester, silabus, RPPH, rencana 

mingguan, data guru, dan peserta didik. 

 

3.5 Teknik Analisa Data 

Miles dan Huberman di dalam Sugiyono (2013 : 334) 

berpendapat  bahwa “kegiatan di dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data terdiri dari data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verification.” 
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1.  Reduksi Data  

Reduksi data mempunyai arti memilih hal-hal penting 

yang difokuskan pada hal-hal inti, kemudian dicari tema 

dan polanya serta membuang apa yang tidak perlu. Pada 

saat reduksi data ini peneliti mengumpulkan data dan 

merangkumnya sesuai keperluan, yaitu melihat bagaimana 

evaluasi konteks model pembelajaran BCCT, evaluasi input 

model pembelajaran BCCT, evaluasi proses model 

pembelajaran BCCT, dan evaluasi produk model 

pembelajaran BCCT di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi untuk kemudian dijadikan rangkuman.   

  

2.  Penyajian Data  

Penyajian data menurut Miles dan Hubermen 

sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo, adalah 

menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Sajian data dimaksudkan untuk 

memilih data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti 

tentang evaluasi model pembelajaran BCCT di TK Kristen 

03 Eben Haezer Salatiga, baik berupa uraian singkat agar 

mudah dipahami. 
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3.  Verification 

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi, kesimpulan ini diikuti dengan bukti-bukti yang 

diperoleh ketika penelitian di lapangan.  Verifikasi data 

dimaksudkan untuk menentukan data akhir dari 

keseluruhan proses tahapan analisis sehingga keseluruhan 

permasalahan mengenai evaluasi model pembelajaran 

BCCT dapat terjawab sesuai dengan data dan 

permasalahannya. 

 

 

 

 


