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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kualitatif dengan teknik analisisnya menggunakan 

model evaluasi Kesenjangan. Model evaluasi 

Kesenjangan menekankan pada 5 (lima) komponen 

utama yaitu desain, instalasi, proses, produk dan 

analisis manfaat dan biaya. Fokus penelitian adalah 

Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga.  

 

3.2. Subjek, Wilayah dan Waktu Penelitian  

Yang menjadi subjek penelitian adalah Program 

Indonesia Pintar. Sumber data yaitu Kepala Sekolah, 

Guru Bimbingan Konseling, Wakil Kurikulum Sarana 

dan Prasarana, Siswa penerima PIP, Orangtua siswa 

penerima PIP. Wilayah penelitian dilakukan di SMP 

Negeri 7 Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Waktu 

penelitian dilakukan pada bulan Oktober – Desember 

2017.  
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3.3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.3.1.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian evaluasi Program Indonesia Pintar 

di SMP Negeri 7 Salatiga adalah wawancara, 

observasi, dan studi dokumen yang akan diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan agar peneliti 

dapat memperoleh data dari narasumber secara 

langsung. Wawancara yang dilakukan 

menggunakan pedoman secara terbuka tehadap 

Kepala Sekolah, Guru bimbingan dan konseling, 

Waka Sarpras, Peserta didik, dan Orangtua. Data 

yang ingin diperoleh dari wawancara ini adalah 

data tentang pelaksanaan Program Indonesia 

Pintar.  

b. Observasi  

Observasi dilakukan untuk melengkapi data 

dari wawancara dan dokumentasi, yang secara 

khusus berhubungan dengan penelitian, melalui 

observasi terhadap pelaksanaan PIP yang 

dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru bimbingan 

konseling, Waka Sarpras, Peserta didik dan 

Orangtua di SMP Negeri 7 Salatiga.  
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c. Studi Dokumen 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan 

data sekunder melalui dokumen-dokumen tertulis 

yang terkait dengan bahan analisis dalam 

penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah Juklak dan Juknis PIP dari 

pemerintah, Surat Keterangan Kepala Sekolah, 

KIP, daftar peserta didik yang diusulkan terkait 

dengan pelaksanaan PIP.  

3.3.2.  Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan penyusunan instrumen, 

maka perlu digunakan kisi-kisi instrumen 

pengumpulan data sebagai berikut:  

 

Tabel 1.3 
Kisi-kisi Pengumpulan Data 

 
No Tahap Aspek Indikator Sumber 

Data 
Teknik 

Pengumpulan 
Data 

Instrumen 

1 Desain  Tujuan Program 
 Proses program 
 SDM 
 Sarana dan 

prasarana 

 Tujuan PIP 
 Proses 

pelaksanaan PIP 
 Pengalokasian 

SDM 
 Pengadaan 

Sarpras 

 Kepala 
Sekolah 

 Guru BK 
 Waka 

Sarpras 
 

 Wawancara 
 Studi 

dokumen 
 

 Pedoman 
wawancara 

 Studi 
dokumen 

2 Instalas
i 

 Rencana program 
 Sumber daya 

manusia yang 

dibutuhkan  
 Sarana dan 

prasarana yang 
diperlukan  

 Rencana 
pelaksanaan PIP 

 Persiapan SDM 

 Pengadaan 
sarpras 

 Kepala 
sekolah 

 Guru BK 

 Waka 
Sarpras 

 Wawancara 
 Studi 

dokumen 

 

 Pendoman 
wawancara  

 Pedoman 

observasi 
 Studi 

dokumen  
 

3 Proses  Pelaksanaan 
program 

 Sumber daya 

 Pelaksanaan PIP 
 Pembagian 

tugas SDM 

 Kepala 
sekola 

 Guru BK 

 Wawancara 
 Observasi 
 Studi 

 Pendoman 
wawancara  

 Pedoman 
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manusi 

 Sarana dan 
prasarana 

 Faktor 
pendukung dan 
penghamba 

 Pelaksanaan 
evaluasi  

 Sarpras yang 

mendukung  
 Pelaksanaan 

evaluasi  
 Faktor 

pendukung dan 
penghambat 

 Waka 

Sarpras 
 Siswa 
 Orangtua 

dokumen observasi 

 Studi 
dokumen 

 

4 Produk  ketercapaian 
program  

 dampak 
program  

 rencana 
pengembangan 
program     

 hasil yang 
diperoleh dari 
pelaksaan PIP 

 dampak PIP  
 rencana 

pengembangan 
PIP  

 Kepala 
sekolah  

 Guru BK 
 Waka 

Sarpras 
 Siswa 
 Orangtua  

d. Wawancara   
e. Observasi 
f. Studi 

dokumen  
 

g. Pedoman 
wawancara  

h.Pedoman 
observasi  

i. Studi 
dokumen 

 

5 Analisis 
Manfaat
- Biaya 

 Manfaat yang 
diperoleh 

 Biaya yang 
dikeluarkan 

 Manfaat yang 
diperoleh 
peserta didik 
dan orangtua  

 Biaya yang 

dikeluarkan oleh 
pemerintah 

 Kepala 
sekolah 

 Guru BK 
 Waka 

Sarpras 

 Siswa 
 Orangtua  
 

 Wawancara  
 Observasi 
 Studi 

dokumen 

 Pedoman 
wawancara   

 Pedoman 
observasi 

 Studi 

dokumen 

 

 

3.4. Uji Keabsahan Data 

3.4.1.Triangulasi Sumber  

Uji validitas data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan Teknik 

triangulasi sumber. Pengujiannya dilakukan kepada 

siswa penerima PIP, dan orangtua siswa penerima 

PIP. Dari kedua sumber tersebut kemudian 

dideskripiskan, dikategorikan, mana yang sama, 

berbeda, dan yang spesifik dari kedua sumber data 

tersebut.  

3.4.2. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik digunakan untuk uji 

validitas data. Triangulasi teknik dilakukan dengan 
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mengecek data kepada sumber dengan teknik yang 

berbeda. Bertujuan untuk mengungkap data tentang 

proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP 

Negeri 7 Salatiga dengan teknik studi dokumen, 

kemudian dicek melalui observasi pada siswa dan 

orangtua, dan wawancara dilakukan untuk 

menganalisis data tentang pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar yang ditelaah dilaksanakan di 

sekolah. Bila diperoleh data yang berbeda maka 

peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan 

sumber data untuk memastikan data yang benar. 

  

3.5. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan tahapannya, Sugiyono 

(2015:405) menjelaskan analisis data dapat 

dilakukan dengan empat tahap, meliputi: (1) 

pengumpulan data dimulai dengan menelaah seluruh 

data dari berbagai sumber yaitu, wawancara, 

observasi dan studi dokumen; (2) reduksi data 67 

(data reduction) merupakan proses merangkum dan 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya; (3) penyajian 

data (display data) dimaksudkan untuk menemukan 

pola-pola yang dapat memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, kemudian 
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merencanakan apa yang harus dilakukan 

berdasarkan apa yang dipahami; (4) kesimpulan 

(verification) merupakan proses pembuatan 

kesimpulan berupa temuan baru yang telah teruji 

dan selanjutnya dikonstruksikan dalam judul 

penelitian. 


