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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini  termasuk penelitian evaluasi 

program, dengan menggunakan model evaluasi 

discrepancy model (model kesenjangan) yang dikem-

bangkan oleh Malcolm Provus. Model ini lebih 

menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di 

dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang 

dilaksanakan oleh evaluator mengukur besarnya 

kesenjangan yang ada di setiap komponen 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian 

deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode 

penelitian yang berusaha menggambarkan  dan 

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. 

Artinya, permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini tidak berkenaan dengan angka-angka dan bertujuan 

untuk menggambarkan serta menguraikan keadaan 

atau fenomena tentang pelaksanaan Kelompok Kerja 

Guru (KKG). 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksan mulai bulan Desember 

sampai Maret tahun akademik 2016-2017. Dengan 

pertimbangan tertentu, penelitian dilaksanakan di 

Gugus Patimura atau Dabin II, UPTD Pendidikan 

Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan. 
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Gugus Patimura beranggotakan 9 sekolah yang jarak 

antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tidak 

begitu jauh. Informasi dan data yang diperoleh dapat 

lebih lengkap. Program KKG dapat berjalan atau tidak 

serta kendala-kendala apa yang dihadapai dapat lebih 

terpantau. Adapun prosedur penelitiannya diatur 

sebagai berikut: 

1. Tahap pra lapangan, 

Yaitu tahap persiapan sebelum peneliti terjun ke 

dalam kegiatan penelitian dilakukan. Kegiatan ini 

meliputi: (a) menyusun proposal, (b) mengurus 

perizinan, (c) melakukan studi pendahuluan dalam 

rangka mematangkan proposal, (d) menentukan 

informan dan responden penelitian dan, (e) 

menyusun jadwal kegiatan dan pedoman pengum-

pulan data.  

2. Tahap pekerjaan lapangan,  

Tahap ini merupaikan kegiatan pengumpulan data, 

 yang meliputi: (a) mengumpulkan data di lokasi 

penelitian dengan melakukan wawancara, analisis 

dokumen, (b) mengkaji data yang telah terkumpul 

dan menyusun refleksinya, (c) mengkaji masalah 

yang dianggap penting guna menentukan strategi 

pengumpulan data berikutnya, (d) menguji keab-

sahan data, dan (e) mengumpulkan data yang lebih 

fokus dan mempersiapkan analisis awal.  

(e) Tahapan alisis data. Rincian kegiatan yang 
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dilakukan adalah: (a) melakukan analisis awal, 

apabila data yang sudah terkumpul sudah cukup 

lengkap, (b) melakukan reduksi data dan sajian 

data, (c) melakukan analisis data temuan, (d) 

mengadakan pengayaan dan pengumpulan data, (e) 

merumuskan kesimpulan akhir sebagai temuan 

penelitian, dan (f) pengembangan implikasi, 

rekomendasi dan saran-saran.  

3.3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber informasi data 

penelitian, sedangkan objek penelitian menunjuk pada 

data atau informasi yang diperoleh dari sumber 

tersebut. Data penelitian diperoleh dari ”informan-

informan kunci”, yaitu Pengawas, Pengurus KKG, dan 

anggota KKG. 

Dari berbagai informan kunci serta dokumen 

tersebut, peneliti berusaha mendapatkan data secara 

mendalam mengenai program dan implementasinya, 

serta dampak dan prospeknya di masa yang akan 

datang. 

3.4. Analisis Data 

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam analisis 

data dalam penelitian ini meliputi: (1) Koleksi data, (2) 

Reduksi Data, (3) Display Data, (4) Verifikasi/ 

Kesimpulan data. Pada tahap koleksi data, dilakukan 

pengumpulan data yang diperoleh dari sumber yang 

dilakukan baik melalui wawancara maupun studi 
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dokumentasi. Berikutnya setelah data terkumpul, 

dilakukan pemilahan data sesuai dengan kategori 

masing-masing. Setelah data dipilah berdasarkan 

kategorinya, tahap berikutnya display data yakni data 

disusun dan disajikan, kemudian dilakukan penarikan 

simpulan dan verifikasi.  

3.5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan meliputi data mengenai 

program pengembangan profesionalitas guru di Gugus 

Patimura, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten 

Grobogan dan implementasinya, serta dampak dan 

prospeknya di masa yang akan datang. Data tersebut 

dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, 

observasi lapangan, dan studi dokumen. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 

informan-informan yang dipandang paling tahu tentang 

data yang dibutuhkan dalam rangka mendalami atau 

minta konfirmasi dari data yang diperoleh.
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Tabel 3.1. Matrik Pengumpulan data 

No

. 
Tahap Aspek 

Sumber  

Data 

Instrume

n 

Teknik 

pengumpulan 

data 

1 

Desain 

 Latar      

belakang 

program 

 Tujuan 

program 

 Manfaat 

program 

 Kepala 

sekolah 

 Guru 

 Koordinato

r Program 

 Dokumen 

 Pedom

an 

wawan

cara 

 Studi 

Doku

men 

 Wawancara 

 Dokumentasi 

2 Instalas

i 

 Prosedur 

Program 

 Dana program 

 Pengawas  

 Ketua 

program 

 Kepala 

sekoah 

 Bendahara 

program 

 Kondisi 

lapangan  

 Pedom

an 

wawan

car 

 

 

 

 Pedom

an 

Observ

asi 

 Wawancara 

 

 

 

 

 Observasi 

3 Proses  Pelaksanaan 

program 

 Penerapan 

Program  

 Kendala yang 

dihadapi 

 Kepala 

sekolah 

 Koordinato

r 

 Guru 

 Kondisi 

Lapangan 

 Pedom

an 

wawan

cara 

 

 Pedom

an 

Observ

asi 

 Wawancara 

 

 

 Observasi 

4 Produk  Hasil dari 

Program 

 Ketercapaian 

Tujuan 

Program 

 Dampak 

 Pengawas  

 Kepala 

sekolah 

 Guru  

 

 Pedom

an 

wawan

cara 

 

 Wawancara 

 

 

3.6. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi. Triangulasi sumber yang dipakai dalam 

penelitian ini, triangulasi sumber dilaksanakan dengan cara 
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mengecek kembali dari hasil wawancara yang telah dilakukan 

terhadap Kepala UPTD, pengawas sekolah, kepala sekolah, 

koordinator program KKG, dan guru. 

Setelah itu, dilakukan triangulasi teknik, mencakup 

kroscek terhadap dokumen-dokumen pendukung, seperti 

Proposal Kegiatan KKG, Juknis, dan laporan Program KKG. 

Data dalam penelitian ini adalah juknis KKG, hasil wawancara 

dengan Pengawas Sekolah (PS), pengurus KKG, dan anggota 

KKG, serta pengamatan langsung pada saat pelaksanaan 

program KKG. 

 

 

 

 

 

  

 

 


