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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN  

 Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif. 

Penelitian evaluatif merupakan suatu desain dan 

prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data secara sistematik untuk 

menentukan nilai atau manfaat (worth) dari suatu 

praktik (pendidikan). Nilai atau manfaat dari suatu 

praktik pendidikan didasarkan atas hasil pengukuran 

atau pengumpulan data dengan menggunakan standar 

atau kriteria tertentu yang digunakan secara absolut 

ataupun relatif (Sukmadinata , 2012:120). Penelitian 

evaluatif yang dilakukan peneliti termasuk jenis 

penelitian evaluatif kinerja sumber daya manusia. 

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi 

dan menggambarkan data penelitian yang berupa 

keterangan dan pernyataan yang ada terhadap kinerja 

guru bersertifikasi SMP Negeri 3 Salatiga. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

metode deskriptif kualitatif. Dimana peneliti akan 

mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang 

akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. 

Peneliti mengobservasi evaluasi kinerja pada guru dari 

mulai perencanaan, pelaksanaan, dokumen yang 
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mendukung, guru yang dinilai, penilaian kinerja, dan 

wawancara. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, 

peneliti akan mendapatkan data dan informasi sangat 

terperinci dan komprehensif mengenai kinerja guru 

saat melakukan pengajaran. (Sugiyono, 2014:354) 

 

3.2. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 

Salatiga dengan alamat Jalan Stadion No.4 Salatiga. 

Waktu  pelaksanaan penelitian ini adalah bulan 

Januari 2017 – April 2017.  

 

3.3. SUBJEK PENELITIAN 

 Subjek dalam penelitian ini meliputi guru SMP 

Negeri 3 Salatiga yang sudah tersertifikasi. Guru di 

SMP Negeri 3 Salatiga yang sudah tersertifikasi 

berjumlah 39 orang. Adapun dalam penelitian ini, 

peneliti hanya meneliti 5 guru yang sudah 

bersertifikasi, yaitu guru mata pelajaran IPA, IPS, 

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.  

 

3.4. TAHAPAN PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu 

tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap 

pengolahan data.  
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 Pada tahap persiapan, peneliti membuat 

rancangan penelitian yang akan dilakukan dan 

menentukan subjek penelitian. Selanjutnya, peneliti 

menyusun instrumen yang dibutuhkan seperti 

misalnya rubrik penilaian kinerja, panduan wawancara 

yang dibutuhkan untuk pengumpulan data. Kemudian 

peneliti menyusun jadwal kegiatan observasi yang akan 

dilakukan. 

 Tahap berikutnya adalah tahap pengumpulan 

data. Pada tahap ini peneliti akan melakukan 

pengumpulan data penelitian melalui wawancara 

dengan narasumber (guru yang diteliti dan kepala 

sekolah), observasi kegiatan saat guru mengajar di 

kelas, dan studi dokumen yang mendukung kegiatan 

mengajar.  

 Tahap yang terakhir adalah tahap pengolahan 

data. Pada tahap ini semua data yang diperoleh diolah 

dan dievaluasi. Setelah data di evaluasi penilai dan 

guru bertemu untuk membahas kekuatan dan 

kelemahan kinerja guru selama pelajaran diamati. 

Pasca observasi memberikan kesempatan untuk penilai 

dan guru untuk memiliki diskusi reflektif tentang 

pelajaran dan mengajar yang efektif. Setelah kinerja 

guru dievaluasi dengan menggunakan 4 domain, 

kemudian akan diketahui tingkat kinerja guru tersebut. 

Tingkat kinerja tersebut meliputi Unsatisfactory (tidak 
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baik), Basic (cukup baik), Proficient (baik), dan 

Distinguished (sangat baik).  

 

3.5. JENIS DATA 

Adapun jenis data berdasarkan sumber data yang 

diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:  

a. Data Primer.  

Data primer adalah data yang diperoleh dari 

sumber hasil penelitian dan pengamatan 

dilapangan. Data ini merupakan data yang harus 

ada dan yang akan dianalisa, data jenis ini 

seperti data mengenai kinerja guru dalam 

memberikan pembelajaran kepada siswa. Data 

primer didapatkan dari pengamatan langsung 

dilapangan yaitu dengan mengobservasi langsung 

saat guru melakukan proses pembelajaran di 

kelas, saat guru berinteraksi dengan siswa dan 

mengetahui bagaimana respons siswa ketika 

guru mengajar mereka. Adapun informan yang 

dijadikan sumber data adalah kepala sekolah, 

guru teman sejawat, dan siswa. Setiap informan 

diberi pertanyaan yang sama berdasarkan 

variabel penelitian yang berhubungan dengan 

transparansi, akuntabilitas, dan transparansi.  
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b. Data Sekunder 

Data sekunder didapat melalui Studi 

literatur/Kepustakaan, yaitu teknik 

pengumpulan data sekunder dengan mempelajari 

buku-buku atau bahan - bahan tertulis yang ada 

hubungannya dengan topik yang akan diteliti, 

termasuk data-data tertulis lainnya yang berasal 

dari sekolah ataupun dari guru yang dijadikan 

subjek penelitian. Data ini misalnya saja Rencana 

Pembelajaran yang akan digunakan untuk 

mengajar.  

 

3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, 

studi dokumen, dan pengisian rubrik penilaian kinerja 

oleh wakil kepala sekolah. Wawancara ditujukan untuk 

mendapatkan data mengenai kinerja guru. Dimana 

peneliti menyiapkan instrumen berupa pertanyaan – 

pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh kepala 

sekolah dan guru subject. Untuk melengkapi hasil 

wawancara dilakukan observasi dan studi 

dokumentasi. Observasi dilakukan pada saat guru 

melakukan proses pembelajaran dikelas. Studi 

dokumentasi dilakukan dengan melihat berbagai 

dokumen seperti silabus, RPP, buku penilaian dan 
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dokumen lainnya. Data lain yang akan digunakan 

adalah hasil pengisian rubrik penilaian kinerja yang 

akan diisi oleh wakil kepala sekolah. Guna memperoleh 

informasi data dalam penelitian ini, berikut disusun 

matrik dalam pengumpulan data berupa tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Pengumpulan Data 

No Jenis Data Sumber Data 
Teknik 

Pengumpulan 
Data 

Instrumen 

1 

Persiapan 
dan 
Perencanaan 
pembelajaran 

 Guru 
 RPP 
 Wakil 

kepala 
sekolah 
 

 Wawancara 
 Observasi  

 Panduan 
wawancara 

 Lembar 
observasi 

 Rubrik 
penilaian 
kinerja 

2 
Pengelolaan 
ruang kelas 

 Suasana 
kelas saat 
pembelajar
an 

 Siswa 
 Guru  

 Wakil 
kepala 
sekolah 

 Wawancara 
 Studi 

dokumen 
 Observasi 

PBM 

 Panduan 
wawancara 

 Lembar 
observasi 

 Rubrik 

penilaian 
kinerja 

3 
Proses 
Pembelajaran 

 Guru  
 Kepala 

Sekolah 
 Siswa   

 

 Wawancara 
 Studi 

dokumen 
 Observasi 

PBM 

 Panduan 

wawancara 
 Lembar 

observasi 
 rubrik 

penilaian 
kinerja 

4 
Tanggung 
jawab 
profesional 

 Guru 
 Kepala 

sekolah 
 Komite 

sekolah 
 Kepala 

dinas 

 Wawancara 
 Studi 

dokumen 
 

 Panduan 
wawancara 

 rubrik 
penilaian 
kinerja 

 

 



47 
 

3.7. INSTRUMEN PENELITIAN 

 Untuk mengetahui kinerja guru atau melakukan 

penilaian terhadap kinerja guru dibutuhkan alat bantu 

pengumpulan data yang berupa instrumen penelitian. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah 

instrumen non tes berupa instrumen rubrik penilaian 

kinerja guru, dan panduan wawancara. Instrumen 

rubrik penilaian kinerja guru akan diisi oleh wakil 

kepala sekolah. 

 Rubrik penilaian kinerja guru untuk wakil kepala 

sekolah berisi pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan 

dengan kinerja guru saat persiapan dan perencanaan 

pembelajaran, saat mengelola ruang kelas, saat proses 

pembelajaran berlangsung, dan tanggung jawab 

profesionalnya sebagai seorang guru. Kuesioner ini 

disusun berdasarkan  4 domain, dimana tiap domain 

dibagi menjadi 22 komponen, dan dari 22 komponen 

tersebut dibagi menjadi  beberapa aspek. Dalam soal 

terdapat empat pilihan jawaban yaitu: 

 Indikator penilaian 1 

Unsatisfactory / tidak memuaskan / kurang baik 

 Guru hanya sedikit menunjukkan / 

melaksanakan / memahami / mengetahui / 

menggunakan dari aspek yang tertulis (10% - 

25 % terpenuhi). 
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 Indikator penilaian 2 

Basic / pemula / cukup baik 

 Guru cukup baik menunjukkan / 

melaksanakan / memahami / mengetahui / 

menggunakan dari aspek yang tertulis (26% - 

50 % terpenuhi). 

 Indikator penilaian 3 

Proficient / mahir / baik 

 Guru dengan baik menunjukkan / 

melaksanakan / memahami / mengetahui / 

menggunakan sedikit dari aspek yang tertulis 

(51% - 75 % terpenuhi). 

 Indikator penilaian 4 

Distinguished / profesional / sangat baik 

 Guru dengan sangat baik menunjukkan / 

melaksanakan / memahami / mengetahui / 

menggunakan sedikit dari aspek yang tertulis 

(76% - 100 % terpenuhi). 

 

3.8. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

INSTRUMEN 

Menurut Sugiyono (2015: 194) tingkat validitas 

suatu instrumen dapat diketahui dengan cara 

mengkorelasikan setiap butir instrumen dengan 

totalnya dikoreksi dengan butirnya sendiri. Tekniknya 

dengan mencari koefisien correceted item to total 
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correlation. Menurut Azwar (2012:157), suatu item 

instrumen penelitian dianggap valid jika koefisien 

corrected item to total correlation ≥ 0,30.  

Untuk mengetahui tingkat validitas instrumen 

yang akan diujikan kepada responden, terlebih dahulu 

dilakukan ujicoba instrumen untuk mengetahui item 

yang valid. Dalam penelitian ini uji coba instrumen 

kuesioner dilaksanakan di SMK Negeri 1 Salatiga 

dengan jumlah responden 14 guru. Setelah 

diujicobakan kemudian item kuesioner di analisis 

dengan metode Pearson Product Moment menggunakan  

program SPSS for Windows versi 23. Adapun instrumen 

yang bisa digunakan adalah instrumen yang memiliki 

tingkat validitas ≥ 0,30.  

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat reliabilitas 

instrumen digunakan metode Cronbach Alpha 

menggunakan program SPSS for Windows versi 23. 

Dalam penelitian ini untuk menentukan tingkat 

reliabilitas instrumen menggunakan kriteria yang 

dikemukakan oleh Azwar (2012: 98) sebagai berikut 0,6 

kurang baik, 0,7 dapat diterima, 0,8 keatas baik. . 

Untuk hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen 

rubrik penilaian kinerja guru oleh wakil kepala sekolah, 

setelah dilakukan penghitungan menggunakan SPSS, 

diperoleh hasil bahwa dari 77 item dalam kuesioner 

untuk wakil kepala sekolah, ada 3 item yang tidak valid 
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karena kurang dari 0,3. Ketiga item tersebut terdapat 

pada item nomer B1.4, C1.4 dan C4.3. Maka dari itu 

ketiga item ini tidak akan digunakan atau dihilangkan. 

Sedangkan hasil uji reliabilitas diperoleh bahwa 

instrumen yang akan digunakan sangat reliabel, karena 

nilai alpha nya adalah 0,990. 

 

3.9. TEKNIK ANALISIS DATA 

 Untuk data kualitatif merupakan deskripsi dari 

hasil kuantitatif dari rubrik penilaian kinerja guru dan 

juga wawancara dengan guru dan kepala sekolah. 

Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah untuk 

memperoleh data kualitatif: 

 

3.9.1. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

 Analisis data kuantitatif dilakukan dengan 

statistik deskriptif sederhana. Analisis statistik 

sederhana digunakan pada data hasil pengisian rubrik 

penilaian kinerja guru. Berikut adalah teknis analisis 

data kuantitatif yang dipakai dalam penelitian ini: 

1. Data rubrik penilaian kinerja guru 

 Data hasil pengisian angket observasi dianalisis 

dengan cara melakukan penghitungan total dari 

skor pada masing-masing item di instrumen evaluasi 

dengan rumus sebagai berikut: 

Skor akhir = 
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Ketercapaian: 

86% - 100%  = Baik sekali 

71% - 85%  = Baik 

51% - 70%  = Cukup 

Dibawah 50%  = Kurang 

 

3.9.2. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Analisis data dilaksanakan pada saat 

pengumpulan data dan setelah selesai  pengumpulan 

data dalam periode tertentu. Analisis data kualitatif 

dipilih untuk melakukan penyajian atau penggambaran 

data, menganalisis dan menafsirkannya. Analisis ini 

digunakan untuk membahas secara evaluatif 

pertanyaan bagaimana kinerja guru dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan 

adalah proses analisis data menurut Miles dan 

Huberman yaitu data collection, data reduction, data 

display, dan conclusions.  Pada tahap data collection, 

dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dari 

sumber yang dilakukan baik melalui wawancara, 

observasi, ataupun studi dokumentasi. Berikutnya 

setelah data terkumpul, dilakukan data reduction 

(pemilahan data) sesuai dengan kategori masing – 

masing. Setelah data dipilah berdasarkan kategorinya, 
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tahap berikutnya data display yaitu data disusun dan 

disajikan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan / 

conclusions (Sugiyono, 2014:400-429).  

   

3.10 KEABSAHAN DATA 

 Hasil penelitian dinyatakan valid apabila tidak 

ada perbedaan data yang dilaporkan peneliti dengan 

apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Oleh karena itu, untuk menghindari perbedaan hasil 

penelitian dengan keadaan objek, diperlukan 

pemeriksaan keabsahan data. Dalam menguji 

keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik 

ketekunan pengamatan, triangulasi, ketercukupan 

penggunaan bahan referensi.  

 Ketekunan pengamatan dilaksanakan untuk 

menemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dalam kondisi 

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Berdasarkan ciri-ciri dan unsur-unsur yang ada, 

selanjutnya dipilih aspek yang penting, sedangkan 

aspek yang tidak  penting dikesampingkan. 

 Penggunaan triangulasi dimaksudkan untuk 

menjamin derajat keabsahan data. Oleh karena itu 

peneliti memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan 

perbandingan. Penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi 

sumber data dilakukan dengan menanyakan data 
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kepada informan lain untuk memperoleh data yang 

akurat dan valid. Triangulasi metode dilaksanakan 

dengan menggunakan beberapa metode yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

 Ketercukupan penggunaan bahan referensi 

dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri / unsur-

unsur yang relevan dengan permasalahan. Referensi 

yang dipergunakan adalah dokumentasi dan beberapa 

catatan lapangan. Tujuan penggunaan referensi adalah 

untuk mengecek apakah data yang terkumpul masih 

menyangsikan atau tidak sebagai bahan informasi 

pengambilan kesimpulan. 

 

 

 


