
BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif. 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2008),bahwa 

penelitian evaluatif merupakan suatu desain dan 

prosedur evaluasi dalam mengumpulkan data secara 

sistematik untuk menentukan nilai atau manfaat 

(worth) dari suatu praktik (pendidikan).Penelitian 

evaluatif ini dilaksanakan pada praktik pendidikan 

berupa program Fokus penelitian ini adalah program 

pengembangan diri. Adapun lokasi penelitian adalah di 

SMP Negeri I Kebumen. 

 

B. Sumber Data 

1.  Sumber data primer 

 Sumber data ini adalah data yang diperoleh dari 

sumbernya secara langsung. Menurut Sugiyono (2010),  

yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. 

 

 

 



Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Informan I   :Kepala Sekolah 

Informan II    :Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) 

 Kesiswaan 

Informan III  :Wakasek Kurikulum 

Informan IV  :Guru Bimbingan Konseling 

Informan V  :Guru Pembina Ekstrakurikuler 

 (terdiri dari guru mapel dan Pembina 

 ekstrakurikuler yang diambil dari 

 luar) 

Informan VI  :Siswa 

Informan VII :Komite sekolah 

Informan VIII :Orang Tua/Wali Murid. 

Adapun Kepala Sekolah SMP Negeri I Kebumen 

sebagai key informant (Informan I) dalam penelitian ini 

untuk mendapatkan informasi penting tentang 

implementasi program pengembangan diri dan sejarah 

perkembangan sekolah, data guru serta data mengenai 

kegiatan pengembangan diri di SMP Negeri I Kebumen. 

Sedangkan peneliti menggali informasi-informasi lain 

yang dibutuhkan dari ke ketujuh informan lain. 

2.  Sumber data sekunder 

Sumber data ini diperoleh dari data yang sudah 

ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang 

diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi 

melengkapi data-data yang diperlukan oleh data 



primer. Menurut Sugiyono (2010), Sumber data 

sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen.Dokumen 

tersebut meliputi: Instrumen supervisi, monitoring dan 

evaluasi. 

  

C.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara  

Penulis menggunakan wawancara semistruktur 

yang mana penulis dapat menggali informasi yang 

dibutuhkan secara mendalam, terbuka dan subjek nara 

sumber dapat dimintai pendapat maupun ide mereka 

masing-masing. Dalam wawancara semistruktur ini, 

penulis tidak terpaku pada urutan pertanyaan yang 

diajukan. Namun, penulis tetap berusaha agar topik 

wawancara tetap berada pada jalur yang ditentukan 

dan tidak terlalu melebar. 

Jadwal pelaksanaan wawancaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Tanggal 21 maret 2013 

Wawancara informan II dan III 

 

b. Tanggal 27 maret 2013 



Wawancara informan I 

Dalam penelitian ini penulis melakukan 

wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri I 

Kebumen sebagai pelaksana penting evaluator di 

sekolah serta para guru yang mengajar di SMP Negeri I 

Kebumen.  

Penulis juga membagikan formulir wawancara 

terbuka kepada siswa untuk mengetahui kesesuaian 

bakat dan minat siswa dengan program pengembangan 

diri yang ada di sekolah, dengan guru BK serta guru 

pembina ekstrakurikuler untuk mengetahui  komponen 

evaluasi konteks, evaluasi proses dan evaluasi produk 

program pengembangan diri yang dilaksanakan di SMP 

Negeri 1 Kebumen. Formulir wawancara terbuka juga 

dibagikan kepada orangtua/wali murid dan komite 

terkait dengan partisipasi masyarakat dalam program 

pengembangan diri. Penyebaran formulir wawancara 

terbuka di SMP Negeri I Kebumen seperti dalam tabel 

3.1 berikut: 

Tabel 3.1 

Sebaran informandi SMP Negeri I Kebumen 

No Informan Jumlah  

1 Guru BK 3 

2 Pembina kegiatan ekstrakurikuler 12 

3 Komite sekolah 3 

4 Orang tua/Wali murid 10 

5 Siswa 15 

 Jumlah 43 

Sumber: Hasil data primer, 2013 

2. Fokus Group Discusion (FGD) 



Hasil dari formulir wawancara terbuka kemudian 

dilakukan konfirmasi dengan FGD  untuk mengetahui 

atau memperoleh data yang belum diketahui dan 

membenarkan data yang telah diperoleh. FGD 

dilakukan pada tanggal 30 maret 2013 dengan guru 

SMP Negeri I Kebumen (guru BK dan Pembina 

ekstrakurikuler) sebanyak 9 informan dan siswa 

sebanyak 11 informan. 

3. Dokumentasi 

Dokumen-dokumen itu menjadi bukti fisik 

dilaksanakannya program kegiatan pengembangan diri 

siswa di SMP Negeri 1 Kebumen. Dokumen yang 

diambil oleh peneliti yaitu instrumen supervisi, 

monitoring dan evaluasi SMP Negeri I Kebumen. 

 

D.  Instrumen 

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator-indikator yang dapat diukur.Akhirnya 

indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak 

untuk membuat instrumen yang berupa pertanyaan 

atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh 

responden.Untuk menjawab permasalahan penelitian 

ini, maka data dari masing-masing komponen yang 

telah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif. 

Untuk menemukan implementasi program 

pengembangan diri dilakukan analisis terhadap 



komponen evaluasi konteks, evaluasi masukan, 

evaluasi proses dan evaluasi produk. Instrumen 

penelitian tentang evaluasi implementasi program 

pengembangan diri siswa ditinjau dari komponen 

evaluasi  konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses 

dan evaluasi produk dapat dilihat dalam tabel 3.2 di 

dalam lampiran. 

 

E. Uji Coba instrumen 

Uji coba instrumen dilaksanakan pada tanggal 25 

Februari 2013 di SMP Negeri 3 Kebumen dengan Kepala 

Sekolah, Wakasek Kesiswaan dan Wakasek Kurikulum. 

Uji coba instrumen dilakukan dengan melakukan 

wawancara mendalam, dalam wawancara mendalam 

tersebut salah satunya menanyakan tentang aspek 

partispasi masyarakat yang meliputi  perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian dan tindak lanjut. Namun 

berdasarkan hasil wawancara mendalam pada 

kenyataannya sekolah tidak melibatkan partisipasi 

masyarat dalam program pengembangan diri, maka 

penulis mengganti dengan indikator lain dan kemudian 

di uji cobakan kepada komite sekolah. 

 Pada tanggal 27 Februari 2013 menguji coba 

instrumen dengan guru BK, Pembina ekstrakurikuler 

dan komite sekolah. Uji coba instrumen dilakukan 

dengan menyebarkan formulir wawancara terbuka 



kepada guru BK sebanyak 2 informan, pembina 

ekstrakurikuler sebanyak 5 informan, komite sekolah 

sebanyak  1 informan, orang tua sebanyak 2 informan 

dan siswa sebanyak 4 informan. 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen terdapat 

beberapa pertanyaan yang dihapuskan yaitu untuk 

formulir wawancara terbuka yang diberikan kepada : 

1. Guru BK yaitu tentang bagaimana teknik 

pembinaan layanan konseling dan apakah 

pendapatan orang tua mempengaruhi masalah 

yang dialami siswa baik masalah pribadi, sosial 

ataupun kegian ekstrakurikuler. 

2. Pembina ekstrakurikuler yaitu tentang bagaimana 

teknik pembinaan kegitan ekstrakurikuler, dan 

apakah pendapatan orang tua mempengaruhi 

kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih siswa. 

3. Komite sekolah yaitu tentang apakah partisipasi 

komite sekolah dan orang tua siswa meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan tindak 

lanjut. 

Jadi untuk kisi-kisi instrumen aspek siswa 

dengan indikator pendapatan orang tua, aspek 

pelaksanaan program pengembangan diri dengan 

indikator teknik pembinaan, dan aspek partispasi 

masyarakat meliputi  perencanaan, pelaksanaan, 

penilaian dan tindak lanjut dihapuskan. Untuk aspek 

partisipasi masyarakat diganti dengan indikator peran 



serta masyarakat, dan bentuk dukungan yang 

diberikan. Berdasarkan dari hasil uji coba instrumen 

menggunakan formulir wawancara terbuka tersebut 

diperoleh hasil sebagai  berikut: 

1. Evaluasi Konteks 

Visi, misi dan tujuan sekolah di SMP Negeri 3 

Kebumen, sudah mendukung program pengembangan 

diri. Dalam penyusunan rumusan visi masih bersifat 

umum yaitu Generasi Global, bertaqwa dan berjati diri 

Indonesia. Misi sekolah yang terkait dengan program 

pengembangan diri yaitu pertama, membimbing siswa 

untuk berprestasi dan bersaing dalam menghadapi 

tantangan hidup secara global, dan kedua, 

menyelenggarakan proses pembelajaran dan Bimbingan 

Konseling yang efektif, efisien dan berkualitas. Tujuan 

sekolah di SMP Negeri 3 Kebumen meliputi Unggul 

dalam perolehan nilai UN dan US dan Unggul dalam 

lomba olahraga, kesenian, PMR, Paskibra, dan 

Pramuka. Penyusunan program pengembangan diri 

belum melibatkan orang tua/ wali murid. Dalam 

penyusunan program pengembangan diri hanya 

melibatkan guru mata pelajaran, namun sudah 

memenuhi kebutuhan siswa. Komite sekolah dan orang 

tua/wali murid hanya berperan dalam rapat pleno 

setiap awal ajaran baru. Layanan yang diberikan yaitu 

layanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Partisipasi masyarakat belum dilibatkan secara 



maksimal dalam program pengembangan diri di SMP 

Negeri 3 Kebumen. 

2. Evaluasi masukan 

SMP Negeri 3 Kebumen pengembangan diri tidak 

dimasukkan dalam struktur kurikulum sehingga tidak 

ada alokasi waktu untuk pengembangan diri. Namun 

dalam pelaksanaannya program pengembangan diri 

untuk kegiatan ekstrakurikuler dilakukan setelah jam 

pelajaran selesai. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 3.3 

berikut:  

Tabel 3.3 

Struktur kurikulum SMP Negeri 3 Kebumen 

No Pelajaran Kelas dan  

Alokasi Waktu 

VII VIII IX 

1 Religion Education 2 2 2 

2 Civic Education 2 2 2 

3 Indonesian 5 5 5 

4 English 6 6 6 

5 Mathematics 6 6 6 

6 Sciences 6 6 6 

7 Social Sciences 5 5 5 

8 Cultural Art 2 2 2 

9 Health and Physical Education 2 2 2 

10 Communication and 

Information 

4 2 2 

11 Javanese 2 2 2 

12 Fashion 0 2 0 

13 Karawitan 0 0 2 

Jumlah 42 42 42 

Sumber: Hasil data sekunder, 2013 

Apabila dilihat dari karakteristik siswa, dilihat 

dari bakat dan minat siswa sangat mendukung 

pelaksanaan program pengembangan diri. Guru BK 

membantu siswa dalam masalah belajar. Apabila ada 



anak yang belum mencapaai KKM maka dipanggil satu 

persatu dan dicari tahu penyebabnya. Sarana dan 

prasarana penunjang pengembangan diri belum 

tersedia optimal untuk mendukung pelaksanaan 

program pengembangan diri. Dari aspek guru masih 

ada beberapa guru yang belum paham mengenai ruang 

lingkup program pengembangan diri. Masih ada 

beberapa guru yang belum pernah memperoleh diklat 

pengembangan diri. Dari aspek lingkungan sudah 

mendukung program pengembangan diri. 

3. Evaluasi Proses 

Sosialisasi program diadakan pada saat siswa 

MOS. Guru BK menganggap bahwa pengembangan diri 

membutuhkan satlan, dan pelaksanaan program 

pengembangan diri belum berjalan secara optimal 

namun sudah berusaha untuk memanfaatkan media 

yang ada di sekolah tersebut dan sudah menyesuaikan 

dengan kebutuhan siswa. Pemberian motivasi kepada 

siswa dilakukan oleh guru BK dengan mengadakan 

pendekatan personal dengan siswa. Tempat 

pelaksanaan program pengembangan diri lebih banyak 

outdoor. Dalam hal penilaian antara kriteria guru yang 

satu dengan yang lain berbeda sehingga terkesan 

hanya berdasarkan instuisi saja. Untuk guru BK dalam 

program pengembangan diri belum dimanfaatkan 

secara maksimum.Kepala sekolah belum optimal dalam 

melakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut 



program pengembangan diri, hal ini dikarenakan baru 

satu bulan menjabat kepala sekolah di SMP ini. 

4. Evaluasi Hasil 

Prestasi akademik yang diperoleh siswa sudah 

sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri dan sangat 

membantu dalam pencapaian nilai KKM. Siswa yang 

mempunyai prestasi bidang akademik tertentu akan 

mengikuti  OSN baik dari tingkat kabupaten atau 

tingkat provinsi.Namun selama ini prestasi akademik 

yang diperoleh siswa baru sampai pada tingkat 

kabupaten. Apabila siswa tersebut memperoleh juara 

maka akan memperoleh poin sehingga membantu siswa 

dalam menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, hal 

ini juga berlaku untuk prestasi di bidang non akademik 

yang mana prestasi non akademik diperoleh dari 

kegiatan ekstrakurikuler.Kegiatan ekstrakurikuler yang 

disediakan di SMP Negeri 3 Kebumen sudah sesuai 

dengan kebutuhan, bakat dan minat siswa. 

Setelah instrumen yang telah diuji cobakan dapat 

dinyatakan sudah valid dan data yang diperoleh 

dinyatakan sahih, maka instrumen tersebut dapat 

diteruskan dan kemudian data yang sudah diperoleh 

dilanjutkan dengan analisis . Data tersebut dianalisis 

menggunakan teknik deskriptif. 

 

 



F. Validitas Data 

Pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang 

dipakai oleh penulis adalah triangulasi. Triangulasi 

merupakan cara yang paling umum digunakan untuk 

meningkatkan validitas dan menguji reabilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif. Pemeriksaan yang dilakukan oleh 

peneliti antara lain dengan: 

1. Triangulasi data, dengan cara membandingkan 

data hasil formulir wawancara terbuka dengan 

hasil wawancara mendalam. 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 berbeda yaitu wawancara, 

FDG dan dokumentasi. Kemudian hasil yang 

diperoleh dengan menggunakan metode ini 

dibandingkan dan disimpulkan sehingga 

memperoleh data yang bisa dipercaya. 

3. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara  

membandingkan kebenaran suatu fenomena 

berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, baik 

dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain. 

Pengecekan keabsahan data penelitian ini, 

penulis melakukan tiga hal tersebut diatas sebagai 



penyatuan persepsi dan hasil data yang diperoleh 

penulis dari pihak guru, kepala sekolah, siswa , komite 

sekolah dan orangtua/wali murid di SMP Negeri 1 

Kebumen. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 

dengan mencermati setiap aspek kegiatan berdasarkan 

evaluasi model CIPP. Proses analisis data yang 

dilakukan oleh penulis yaitu dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data  

 Dalam proses pengumpulan data ini yang 

dilakukan, ada tiga metode yang dipakai oleh penulis 

secara terpadu yaitu wawancara, FGD dan 

dokumentasi. Setelah data-data dari formulir 

wawancara terbuka didapatkan, penulis melanjutkan 

dangan FGD dengan para guru yang berperan dalam 

program pengembangan diri  dan melakukan 

wawancara mendalam dengan Kepala Sekolah, 

Wakasek Kurikulum dan Wakasek  Kesiswaan. 

 

2. Reduksi data 

Analisis reduksi data dilakukan guna 

menajamkan, menggolongkan data sehingga 



kesimpulan finalnya dapat ditarik atau diverifikasi.Data 

yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan 

rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. 

Kemudian dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya. 

Reduksi data dilakukan untuk mempermudah penulis 

dalam mencari kembali data yang diperoleh bila 

diperlukan. 

3. Display data atau penyajian data 

Display data dilakukan peneliti dengan 

mengumpulkan data atau informasi secara tersusun 

yang member kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang 

sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang 

bersifat naratif dan teks dialog. 

4. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Dalam penarikan kesimpulan, penulis mengkaji 

semua data yang dikembangkan menjadi informasi 

penting dari SMP Negeri 1 Kebumen, yang terkait 

dengan implementasi program pengembangan diri yang 

ada di SMP Negeri 1 Kebumen, sehingga kemudian 

menjadi kesimpulan yang kuat sebagai hasil akhir 

penelitian. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Skema Metode Pengumpulan Data 
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