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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian evaluatif. 

Penelitian evaluatif ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh tujuan program/kebijakan awal yang 

ditetapkan sudah tercapai dan menentukan 

rekomendasi kebijakan selanjutnya. Sugiyono 

(2015:741), penelitian evaluasi dilakukan dengan 

tujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu 

kebijakan atau program, berdasarkan umpan balik 

dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan 

program tersebut.  Jadi penelitian evaluasi ini 

dilakukan untuk mengevaluasi suatu 

program/kebijakan yang telah dilaksanakan dan 

meningkatkan keefektifan program/kebijakan 

tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang 

memberi respon.  

Jenis pada penelitian ini menggunakan 

evaluasi model kesenjangan (Discrepancy Evaluation 

Model). Pada penelitian ini model Discrepancy 

digunakan dengan tahapan desain, instalasi, proses 

dan hasil dalam mengevaluasi implementasi 
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kurikulum 2013 mata pelajaran biologi di SMA 

Negeri 1 Waingapu.  

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Kepala sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum, Guru-guru 

biologi, dan Siswa di SMA Negeri 1 Waingapu.   

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang digunakan 

untuk penelitian evaluasi ini diperlukan beberapa 

teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu 

studi dokumen, observasi, dan wawancara. 

1. Studi dokumen  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat 

berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 
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teknik observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif (Sugiyono, 2015: 396). Peneliti berusaha 

mendapatkan data/ keterangan yang berbentuk 

tulisan untuk mendapatkan dokumen mengenai 

desain, instalasi, proses, dan laporan hasil dari 

evaluasi implementasi kurikulum 2013 mata 

pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Waingapu. Data 

tersebut akan peneliti salin, dan didokumentasikan 

sesuai yang diperlukan. Dokumen yang di peroleh 

dari Wakasek kurikulum dan guru-guru mata 

pelajaran biologi adalah silabus, RPP, dan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM).  

2. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti berperan aktif dalam 

lokasi studi sehingga benar-benar terlihat dalam 

kegiatan yang diteliti. Observasi dilakukan dengan 

terjun langsung ke lapangan secara aktif untuk 

memperoleh gambaran keterangan realitas atau 

kenyataan mengenai seberapa jauh implementasi 

kurikulum 2013 mata pelajaran biologi di SMA 

Negeri 1 Waingapu dan seberapa besar manfaat atau 

pengaruh yang dirasakan, faktor-faktor apa yang 

mendukung terlaksananya program, serta kendala-

kendala apa yang menjadi penghambat dalam 
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pelaksanaannya. Pada teknik ini terdapat panduan/ 

lembar observasi yang telah dibuat. Pada observasi 

ini dilakukan terhadap guru-guru biologi dan siswa 

3. Wawancara 

Pada teknik ini terdapat panduan wawancara 

yang sudah dibuat peneliti untuk memperoleh data 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 

di SMA Negeri 1 Waingapu baik berupa data desain, 

instalasi, proses maupun hasil dari perencanaan, 

pelaksanaan dan pembelajaran K 13 mata pelajaran 

biologi. Wawancara ini dilakukan terutama terhadap 

Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian 

Kurikulum, Guru-guru biologi, dan Siswa di SMA 

Negeri 1 Waingapu. Wawancara ini digunakan untuk 

mengungkapkan dan menggali informasi bagaimana 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 

di sekolah tersebut. Wawancara yang dilakukan 

peneliti bersifat open ended, artinya bahwa 

wawancara tidak hanya memerlukan jawaban atas 

tanggapan saja, sehingga peneliti dapat bertanya 

kepada informan secara luas namun masih dalam 

ruang lingkup implementasi K 13 mata pelajaran 

biologi. Selain itu peneliti juga melakukan 

wawancara dengan cara terstruktur. Artinya 

pewancara menetapkan sendiri masalah dan 
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pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dengan 

demikian, sebelum wawancara dengan informan 

tersebut, peneliti telah menyiapkan instrumen 

wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan data kualitatif 

dan menggunakan evaluasi model Discrepancy 

(kesenjangan). Model ini mencari kesenjangan 

antara tujuan/ standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan dengan data/ informasi yang diperoleh. 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi: 1) 

Koleksi data pada tahap ini dilakukan pengumpulan 

data yang diperoleh dari sumber yang dilakukan 

baik melalui studi dokumen, observasi maupun 

wawancara. 2) Reduksi data pada tahap ini 

dilakukan reduksi data dan pemilahan data sesuai 

dengan kategori masing-masing yang berdasarkan 

pada komponen evaluasi model kesenjangan 

(Discrepancy Evaluation Model) meliputi desain 

program, instalasi, proses dan hasil. 3) Display data 

pada tahap ini data disusun dan disajikan. 4) 

Verifikasi/ kesimpulan data pada tahap ini 
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dilakukan untuk menarik kesimpulan dan verifikasi 

data.   

 

3.5 Uji Keabsahan Data (Triangulasi)  

Untuk menjamin kesahihan data penelitian 

agar analisis dan hasilnya dapat dipercaya, maka 

peneliti menerapkan teknik trianggulasi data. Teknik 

tersebut untuk membandingkan data yang diperoleh 

dari hasil wawancara secara langsung dengan studi 

dokumen dan hasil observasi.  

Teknik pengumpulan data dengan triangulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Triangulasi sumber, dengan jalan 

membandingkan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah 

bagian Kurikulum, Guru-guru biologi, dan Siswa 

di SMA Negeri 1 Waingapu. 

2. Triangulasi metode, peneliti membandingkan 

beberapa teknik pengumpulan data baik dari 

data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

dan studi dokumen.  

 


