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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab III tentang metode penelitian akan 

menjelaskan beberapa bagian antara lain sebagai berikut: 

3.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan, 3.2. Subyek 

Penelitian, 3.3. Sumber Informasi Penelitian, 3.4. Teknik 

Pengumpulan Data, 3.5. Teknik Analisis Data, 3.6. Uji 

Keabsahan Data. 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan 

penelitian, bahwa penelitian ini merupakan penelitian 

evaluatif. Hal ini karena penelitian ini berupaya 

melakukan evaluasi dan menggambarkan data penelitian 

yang berupa keterangan dan pernyataan yang ada 

terhadap Program Layanan Kelas Akselerasi di SMPN 1 

Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

3.2 Subyek Penelitian 

SMPN I Salatiga merupakan salah satu sekolah yang 

telah menyelenggarakan program layanan kelas akselerasi 

pada tahun ajaran 2013/2014 dan program tersebut 

sudah dilaksanankan selama satu tahun, sehingga 

memerlukan sebuah tindakan evaluasi. Oleh karena itu, 

sebagai subyek  dalam penelitian ini adalah SMPN 1 

Salatiga dimana subyek didalamnya meliputi: kepala 

sekolah, kordinator program kelas akselerasi, petugas tata 
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usaha, guru, siswa akselerasi, komite sekolah dan 

pengawas sekolah SMPN 1 Salatiga. 

 

3.3 Sumber Informasi Penelitian 

Informasi data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

mencakup beberapa sumber yang diperlukan. Sebagai  

sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, 

kordinator program akselerasi, guru kelas, petugas tata 

usaha, siswa, komite sekolah, pengawas sekolah dilaku-

kan dengan wawancara. Pengamatan proses pembelajaran 

siswa kelas akselerasi, selain itu data-data mengenai 

studi kelayakan, hasil analisis SWOT, SK 

penyelenggaraan, jadwal pelajaran, kalender akdemik 

pendidikan, proposal penyelenggaraan program yang 

diperoleh melalui studi dokumentasi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh informasi data dalam penelitian ini, 

maka teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data 

penelitian yakni melalui wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi  

3.4.1 Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah dan 

Kordinator Program akselerasi, fokus pada tahap 

wawancara ini berkaitan dengan konteks pogram yaitu 

untuk mengetahui tujuan penyelenggaraan program, hal-

hal yang melatar belakangi sekolah untuk menyelenggara-

kan program tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh sekolah untuk menyelenggarakan program layanan 

kelas akselerasi, input program tersebut yang meliputi 
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perencanaan penyelenggaraan program, staf pengajar, 

sumber dana, dasar hukum penyelenggaraan program. 

Berikutnya mengenai prosesnya meliputi proses 

penerimaan siswa, seleksi penerimaan siswa, proses 

pembelajaran dari program layanan tersebut, selain itu 

guna mengetahui hambatan dan hal-hal positif maupun 

negatif yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. 

Sedangkan wawancara yang dilakukan terhadap kepala 

tata usaha terkait dengan pembiayaan, wawancara 

dengan guru dilakukan terkait dengan perenacanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. 

Selanjutnya wawancara yang dilakukan terhadap 

siswa kelas akselerasi mengenai pelaksanaan proses 

pembelajar-an dan pelayanan sekolah terhadap siswa 

akselerasi. Sedangkan wawancara yang dilakukan 

terhadap pengawas sekolah dan komite sekolah 

mencakup tentang penilaian mulai dari efektivitas 

sarpras, kekurangan dan kelebihan dari penyelenggaraan 

program. 

  

3.4.2 Observasi 

Pengumpulan data melalui kegiatan observasi dilaku-

kan guna mengamati proses pembelajaran yang dilakukan 

siswa dan guru kelas akselerasi, serta aktivitas siswa 

kelas akselerasi dalam lingkungan sekolah, penggunaan 

teknologi dan media pembelajaran, memanfaatan sarpras. 

 

3.4.3 Dokumentasi 

Dilakukan dengan mengumpulkan arsip, data-data 

tertulis dalam penyelenggaraan program, dokumen rens-
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tra, visi-misi sekolah, data tentang sarpras, jadwal, jum-

lah siswa dan hasil belajar siswa. 

Berikut ini akan disajikan mengenai kisi-kisi peneliti-

an evaluasi penyelenggaraan program layanan kelas 

akselerasi di SMPN 1 Salatiga menggunakan model CIPP, 

sebagai berikut:  

Gambar Tabel 3.1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Komponen 

Evaluasi 

Substansi CIP Sumber 

 

 

a. Deskripsi dari lingkungan yang 

akan diteliti 

Kep. Sekolah 

 
 

Context 

b. Kebutuhan yang belum 
terpenuhi dalam lingkungan 

tersebut 

Kord. Program, 
Komite 

Sekolah 

 c. Populasi yang dilayani 

(karakteristik dari subjek yang 

akan dilayani) 

Kep. Sekolah, 

Kord. Program, 

 

 d. Tujuan dari diselenggarakannya 

program tersebut 

Kord. Program, 

 e. Peluang dan manfaat bagi 
sekolah dengan 

diselenggarakannya program 

tersebut 

Kord. Program, 

 

 
Input 

a. Kemampuan yang dimiliki 

sekolah dalam menyelenggara-
kan program tersebut (sarpras, 

kriteria penerimaan 

siswa/seleksi, kemampuan 

siswa, kurikulum, jumlah siswa 

Kord. Program, 

Waka. Kur 

 b. Perencanaan dari 
penyelenggaraan program 

tersebut; 

Kord. Program, 
Waka. Kur 

 c. Sumber dana dari 

penyelenggaraan program  

Kord.  

Program 

 d. Staf/sumber daya manusia dari 

penyelenggaran program 

tersebut dari mana(pelatihan 
terhadap guru 

Kep. Sekolah, 

Kord. Program, 

 

 

 

 
 

a. Monitoring dan evaluasi Pengawas 

Sekolah, Kep. 

Sekolah, Kord. 
Program 
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Process b. Kompetensi guru dalam  

mengajar; 

Kep. Sekolah, 

Kord. Program 

c. Pelaksanaan kegiatan  

pembelajaran 

Kep. Sekolah, 

Pengawas 

Sekolah, siswa 

d. Efektivitas sarpra Guru, Siwa 

e. Masalah yang dihadapi 

siswa/problem siswa dan guru; 

Kepala 

Sekolah, Kord. 
Program 

Guru, 

Siswa 

f. Kendala yang dialami oleh pihak 

sekolah 

Kord. Prog, 

Kep. Sekolah, 
Pengawas 

Sekolah, 

Komite  
Sekolah 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam 

melakukan analisis data dalam penelitian ini meliputi 1). 

Koleksi data, 2). Reduksi Data, 3). Display Data, 4). 

Verifikasi/ Kesimpulan data. Pada tahap koleksi data, 

dilakukan pengumpulkan data yang diperoleh dari 

sumber yang dilakukan baik melalui wawancara, 

observasi maupun studi dokumentasi. Berikutnya setelah 

data terkumpul, dilakukan reduksi data dan pemilahan 

data sesuai dengan kategori masing-masing. Setelah data 

direduksi dan dipilah berdasarkan kategorinya, tahap 

berikutnya display data yakni data disususn dan 

disajikan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. 

 Dalam tahapan koleksi ,data yang diperoleh melalui 

kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap 

kepala sekolah, guru, siswa, komte sekolah, kordinator 



40 
 

program dikumpulkan dan dikoleksi. Setelah data 

terkoleksi tahap berikutnya melakukan reduksi pemilihan 

data-data yang penting, dalam hal ini menggonongkan 

data sesuai dengan model evaluasi CIPP.   

Berikutnya setelah data tentang hasil reduksi 

terkumpul sesuai dengan komponen CIPP, langakah 

berikutnya yakni melakukan penyajian data serta 

melakukan veifikasi terhadap data yang telah diperoleh 

tersebut. 

 

3.6 Uji Keabsahan Data 

Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam peneliti-

an ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

mengkroscek hasil wawancara terhadap kepala sekolah, 

kordinator program kelas akselerasi, guru kelas akselerasi 

dengan siswa, komite sekolah dan pengawas sekolah. 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala 

Sekolah, kordinator program kelas akselerasi, guru kelas 

akselerasi yang nantinya akan dilakukan validasi dengan 

hasil wawancara terhadap siswa, komite sekolah dan 

pengawas sekolah dalam melakukan peniliaan terhadap 

program layanan kelas akselerasi di SMPN 1 Salatiga. 

 

 
 


