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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1  Jenis Penelitian dan Pendekatan 

 Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif 

kinerja sumber daya manusia, khususnya sumber 

daya pendidikan, yaitu guru bersertifikasi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

menggunakan metode kualitatif, yaitu wawancara, 

observasi dan studi dokumen, yang akan memotret, 

mengeksplorasi, dan menilai kinerja guru 

bersertifikasi di SMA Negeri 1 Waingapu, Kabupaten 

Sumba Timur, pada aspek perencanaan dan 

persiapan pembelajaran, pengelolaan kelas, 

pelaksanaan pembelajaran dan tanggungjawab 

profesional guru bersertifikasi sebagai pendidik yang 

dianggap professional.  

3.2 Tempat, Subyek dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini akan di lakukan di SMA Negeri 1 

Waingapu, Jalan Majapahit No.1 Waingapu, 

Kabupaten Sumba Timur. Subyek penelitian adalah 

guru bersertifikasi di SMA Negeri 1 Waingapu 

sebanyak 7 orang guru yang mengajar mata 

pelajaran bahasa inggris, matematika, bahasa 

Indonesia, kimia, biologi, sosiologi dan sejarah. 
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Waktu pelaksanaan penelitian adalah November– 

Desember 2017.  

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan 3 teknik yaitu studi dokumen, 

observasi, dan wawacara. Dokumen yang diperlukan 

pada penelitian ini berupa (1) Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk menilai 

kinerja guru pada domain perencanaan dan 

persiapan pembelajaran, dan (2) Jurnal guru untuk 

menilai domain tanggug jawab profesional guru. 

Observasi pada penelitian ini dilakukan pada saat 

guru melaksanakan kegiatan belajar menangajar di 

kelas, untuk menilai kinerja guru pada domain 

pengelolaan kelas dan pelaksanaan pembelajaran. 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi. Sedangkan wawancara dalam penelitian 

ini dilakukan untuk memperoleh data tentang 

kinerja guru sertifikasi yang meliputi domain 

perencanaan dan persiapan, pengelolaan kelas, 

pengajaran dan Tanggungjawab profesional guru 

sertifikasi.  

Ringkasan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis  
Data 

Sumber  
Data 

Pengumpulan 
Data 

Instrumen 

Perencanaan 
dan Persiapan 

 Kepala 
Sekolah 

 Guru 

 RPP dan 
Silabus 

 Studi 
dokumen 

 Observasi 
 

 Wawancara 

  Rubrik   
 Evaluasi 

 Lembar 
observasi 

 Panduan 
Wawancara 

Pengelolaan 
kelas 

 Kepala 
Sekolah 

 Guru 

 Observasi 
 

 Wawancara 

 Lembar 
observasi 

 Panduan 
Wawancara 

 Rubrik 
Evaluasi 

Proses 
pembelajaran 

 Kepala 
Sekolah 

 Guru 

 Observasi 
 

 Wawancara 
 

 Lembar 
observasi 

 Panduan 
Wawancara 

 Rubrik 
Evaluasi 

Tanggungjawab 
Profesional 

 Kepala 
Sekolah 

 Guru 

 Jurnal 
harian guru 

 Studi 
dokumen 

 Wawancara 

  Rubrik 
Evaluasi 

 Panduan 
Wawancara 
 

  
3.4  Instrumen Penelitian 

 Instrumen untuk memperoleh data kinerja guru 

pada penelitian ini menggunakan panduan 

wawancara, lembar observasi dan rubrik evaluasi 

kinerja guru. Rubrik evaluasi disusun berdasarkan 4 

domain dalam model evaluasi kinerja guru 

Danielson, yaitu (1) perencanaan dan persiapan, (2) 

pengelolaan kelas, (3) pelaksanana pembelajaran dan 
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(4) tanggungjawab profesional. Indikator penilaian 

dijabarkan pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Indikator Penilaian 

 

3.5  Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data menggunakan teknik 

analisis data kualitatif menggunakan model Miles 

dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015: 

404-412). (1) Kegiatan pada tahap reduksi data ini 

yaitu mengumpulkan dan mengelompokkan semua 

data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan 

masalah; (2) Tahap penyajian data menyajikan data 

Indikator Domain  Keterangan 

Unsatisfactory (tidak 
memuaskan/kurang 

baik) 

Guru kurang menguasai, 
memahami dan 
melakukan komponen-
komponen yang ada 
pada setiap Domain  

 
Lihat 

instrument 

Basic (cukup 
memuaskan/cukup 

baik) 
 

Guru cukup menguasai, 
memahami dan 
melakukan komponen-
komponen yang ada 
pada setiap Domain     

 
Lihat 

instrument 

Proficient 
(memuaskan/baik), 

Guru menguasai, 
memahami dan 
melakukan komponen-
komponen yang ada 
pada setiap Domain 

 
Lihat 

instrument 

Distinguished 
(sangat 

memuaskan/sangat 
baik 

Guru sangat menguasai, 
memahami dan 
melakukan komponen-
komponen yang ada 
pada setiap Domain     

 
Lihat 

instrument 
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sesuai dengan hasil penelitian di lapangan dan 

dikaitkan dengan kajian teori yang sesuai; (3) Tahap 

penarikan kesimpulan adalah tahap verifikasi sesuai 

dengan rumusan masalah.  

3.6 Keabsahan Data 

  Hasil penelitian dianggap valid dan akurat 

apabila data yang diperoleh konsisten dan tidak ada 

perbedaan dengan kondisi subyek penelitian yang 

sebenarnya. Sehingga untuk menjamin keakuratan 

data, maka peneliti akan melakukan keabsahan 

data. Keabsahan data digunakan untuk 

membuktikan keakuratan data penelitian yang 

diperoleh. Keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik trianggulasi. Teknik 

trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu trianggulasi teknik atau metode dan 

trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber dilakukan 

dengan melakukan konfirmasi data yang diperoleh 

dengan narasumber lain untuk memperoleh data 

kinerja guru yang valid dan akurat. Sedangkan 

trianggulasi teknik dilakukan melalui wawancara 

mendalam, observasi kegiatan belajar mengajar di 

kelas, dan studi dokumen berupa silabus, RPP, dan 

jurnal harian  guru untuk memperoleh data kinerja 

guru yang valid. 


