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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Menurut Sodik (2015) penelitian merupakan penyelidikan 

yang hati-hati, kritis dan terorganisir  dalam menentukan sesuatu 

terkait fakta didalamnya. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode kualitatif dan evaluasi yang ditujukan pada 

evaluasi program. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi 

yang bertujuan untuk melakukan evaluasi dan menggambarkan 

data penelitian yang berupa keterangan dan pernyataan terhadap 

program BDR di sekolah-sekolah di Kota Ambon 

Adapun pendekatan dari penelitian yang dilakukan 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana 

penelitian tersebut akan menghasilkan data deskriptif, mengamati 

dan memahami keadaan yang sebenarnya dilapangan dengan 

menggunakan evaluasi model CIPP. Tahapan dalam model CIPP  

adalah tahap konteks, input, proses dan produk. (1) Konteks (hal-

hal yang melatarbelakangi dilakukannya BDR, tujuan 

penyelenggaraan program BDR, hal-hal dilakukan setiap 

informan dalam mewujudkan BDR yang baik sesuai dengan 

peraturan yang berlaku); (2) Input (untuk mengetahui mekanisme 

pelaksanaan program BDR, SDM, Sarana dan Prasarana, serta 

biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program); (3) Proses 

(untuk mengetahui proses pelaksanaan program BDR dan  

hambatan-hambatan selama pelaksanaan BDR); (4) Produk 
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(untuk mengetahui produk hasil belajar siswa selama pelaksanaan 

BDR). 

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Menurut Neuman, lokasi penelitian adalah sebuah tempat 

dimana kejadian atau aktifitas yang ingin diteliti berlangsung 

dengan melakukan berbagai kegiatan meneliti seperti wawancara, 

mendengarkan, mengamati dan merekam apapun yang yang 

terjadi dilokasi (Irmayanti, R. N, 2019).  

Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah: 

a. SD Negeri Negeri Lama, yang beralamat di Jalan 

Laksdya Leo Wattimena Negeri Lama Ambon.  

b.  SD Inpres 35 Passo, yang beralamat di Jalan Laksdya 

Leo Wattimena Passo Baguala Ambon.  

c. SD Inpres 53 Batu Gong yang beralamat di Jalan Dr 

Wem Tehupeuory.  

Sedangkan waktu pelaksanaan dilakukan selama 3 (tiga) 

bulan yaitu pada Agustus - Oktober 2021.  

 

3.3.   Subjek Penelitian 

Berdasarkan data Kemendikbud, terdapat 209 Sekolah 

Dasar di kota Ambon (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

n.d.) pada 5 wilayah kecamatan di kota Ambon. Penelitian 

dilakukan di tiga sekolah dengan penentuan subjek penelitian 

dilakukan secara purposeful sampling (sampling porposif), 

dimana peneliti memilih sekolah yang menjadi sampel dalam 
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penelitian ini dengan suatu tujuan tertentu (Creswell, 2017).  

a. SD Negeri Negeri Lama, mewakili sekolah di daerah 

Kecamatan yang tergolong daerah perkotaan di 

Ambon. Kriteria pemilihan sekolah ini ialah sekolah 

memiliki fasilitas pendukung pembelajaran yang 

lengkap, budaya sekolah yang dikenal positif dan 

disiplin serta guru-guru memiliki kompetensi yang 

baik. Kelebihan sekolah diharapkan akan 

memberikan gambaran pelaksanaan BDR yang 

maksinal dan yang terbaik di wilayah kota Ambon.  

b. SD Inpres 35 Passo, mewakili sekolah di daerah 

Kecamatan yang tergolong daerah pinggiran kota 

Ambon. Kriteria pemilihan sekolah ini ialah sekolah 

merupakan sekolah di daerah pinggiran yang 

memiliki jumlah siswa terbanyak. Pemilihan sekolah 

ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang 

bagaimana sekolah mengelola pelaksanaan BDR 

terhadap siswa-siswa yang relatif lebih banyak 

dibandingkan sekolah lainnya, dengan fasilitas dan 

sumber daya Pendidikan yang dimiliki.  

c. SD Inpres 53 Batu Gong, mewakili sekolah di daerah 

pedesaan di Kota Ambon. Sekolah ini terletak di 

daerah pegunungan, fasilitas yang lebih minim 

dibandingkan sekolah-sekolah di daerah perkotaan 

serta akses transportasi yang relatif sulit. Pemilihan 

sekolah ini diharapkan akan memberikan gambaran 

bagaimana pelaksanaan BDR dilakukan di sekolah 

dengan keterbatasan fasilitas pendukung 
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pembelajaranmerujuk pada komunitas yang diteliti, 

yakni mencakup tempat, aktivitas dan pelaku. Tempat 

berlangsungnya penelitian ialah di SMA Santo 

Tarcisius Dumai. Aktivitas penelitian meliputi 

seluruh aktivitas warga sekolah dalam keseharian di 

lingkungan sekolah serta berbagai interaksi di 

dalamnya. Sedangkan pelaku terdiri dari seluruh 

warga sekolah, termasuk stakeholder sekolah. 

 

Sementara itu, pemilihan informan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan 

menyeluruh dari berbagai kategori. Diantaranya, pemilihan guru 

dan siswa dikategorikan sebagai berikut: 

a. Guru, siswa, orang tua kelas 1. Kelas 1 merupakan 

representasi siswa kelas kecil, yang masih belajar 

tentang pengetahuan dasar baca tulis dan belum 

memiliki kemandirian dalam belajar. 

b. Guru, siswa, orang tua kelas 4. Kelas 4 merupakan 

representasi siswa kelas besar, yang sudah mulai dapat 

belajar mandiri. 

c. Guru, siswa, orang tua kelas 6. Kelas 6 merupakan kelas 

besar sedang mempersiapkan kelulusan dan sudah dapat 

belajarmandiri.
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3.4.  Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2018) ada tiga teknik pengumpulan data 

yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi.  

3.4.1.  Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan 

responden memberikan jawaban secara luas dan terbuka tetapi 

masih sesuai dengan topik penelitian tersebut. Dalam 

implementasi di lapangan, peneliti datang langsung ke lokasi 

penelitian untuk melakukan tanya jawab/ wawancara secara face 

to face kepada subyek penelitian yang terlibat. Teknik wawancara 

semi terstruktur menjadi pilihan peneliti dalam melakukan 

wawancara. Peneliti telah membuat instrument saat bertemu 

secara langsung dengan nara sumber. Peneliti akan 

mewawancarai pihak sekolah didalamnya, kepala sekolah, guru, 

maupun siswa dan orang tua. 

3.4.2.  Observasi 

Observasi adalah satu teknik pengumpulan data yang akan 

dipakai peneliti dalam penelitian ini. Observasi merupakan 

pengamatan langsung oleh peneliti di tempat penelitian.  

Sehingga Peneliti akan terlibat langsung dalam kegiatan sehari-

hari narasumber dan observasi yang digunakan adalah Participant  

observation. Observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu pada 

sekolah dan lingkungannya, sarana dan prasarana penunjang 

program BDR, observasi terhadap kesiapan guru-guru dalam 
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menyampaikan materi berdasarkan RPP, observasi juga ditujukan 

kepada siswa dalam mengikuti proses BDR serta orang tua dalam 

pendampingan proses BDR anak.  

3.4.3.  Dokumentasi 

Bahan penelitian pada studi dokumentasi adalah 

dokumen-dokumen yang mendukung dalam analisis data. Studi 

dokumentasi dalam penelitian ini membutuhkan data primer 

maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang akan 

peneliti ambil pada saat melakukan wawancara sedangkan data 

sekunder merupakan data dari pihak sekolah yang dapat 

dipublikasi. Data tersebut dapat berupa juklak dan juknis 

pelaksanaan program BDR. Jumlah tendik guru dan peserta didik, 

RPP yang dibuat guru sebelum proses pembelajaran, proses 

kegiatan belajar dari rumah yang dilakukan siswa, proses 

mempersiapkan materi ajar oleh guru dan hal-hal lain yang 

diperlukan sebagai tambahan dalam pelaksanaan program BDR. 

Selanjutnya, untuk memperoleh informasi data dalam 

penelitian ini, berikut disusun matriks dalam pengumpulan data 

berupa tabel sebagai berikut. 

 

3.1. Tabel Pengumpulan Data 
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No Tahap 
Data Yang 

dikumpulkan 

Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

O W D 

1  Konteks 

“Latar 

belakang 

dan situasi 

yang 

mempengr

uhi 

program 

BDR” 

 Mengetahui 

Profil sekolah 

 Latar belakang 

dan dasar 

pelaksanaan 

BDR 

 Kebutuhan 

dalam 

pelaksanaan 

BDR 

 Lingkungan 

pelaksanaan 

BDR 

 Manfaat dan 

Sasaran BDR 

 Tujuan dan 

Peluang  

 Kepala 

Sekolah 

 Guru 

 

 

√ √ √ 

2 Input 

“Kualitas 

yang 

menunjang 

ketercapai-

an program 

BDR” 

 Sumber Daya 

Manusia 

 Sarana dan 

Prasarana 

 Pembiayaan 

 Kesiapan 

Kepala 

Sekolah, Guru 

dan siswa 

 Kesiapan 

Pendanaan, 

Jaringan dan 

Kuota 

 Kesiapan 

model 

pembelajaran 

 Kesiapaan 

Bahan dan 

materi ajar 

 Kesiapan 

Perangkat 

pendukung 

BDR 

 Kesiapan 

Sarana Protokol 

Kesehatan 

 Kepala 

Sekolah 

 Guru 

  

√ √ √ 
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 3 Proses  Pelaksanaan 

BDR 

 Koordinasi 

 Pertanggung 

jawaban 

 Peran guru, dan 

orang tua 

 Hambatan 

 Evaluasi  

 

 Kepala 

Sekolah 

 Guru 

 Siswa 

 Orangtua 

√ √ √ 

4 Produk 

“hasil yang 

dicapai 

dalam 

pelaksanaa

n program 

BDR” 

 Hasil Program 

 Pengaruh 

proses terhadap  

prestasi 

akademik & 

non akademik  

siswa 

 

 Kepala 

Sekolah 

 Guru 

 Siswa 

 Orangtua 

√ √ √ 
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3.5.    Keabsahan Data 

Teknik trianggulasi berfungsi untuk memvalidasi data 

yang diperoleh pada saat penelitian. Dalam hal ini teknik 

trianggulasi yang dipakai adalah trianggulasi sumber data dan 

trianggulasi teknik/ metode. Trianggulasi dengan sumber data 

diperoleh melalui cara membandingkan data yang diperoleh 

dengan menggunakan berbagai macam sumber pada saat 

penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan, Guru, 

Siswa dan Orang Tua. Pengujian dilakukan kepada kepala 

sekolah, guru, tendik, siswa, dan orang tua. Dari sumber-sumber 

di atas, peneliti kemudian akan mendeskripsikan dan 

mengkategorikan sesuai dengan masing-masing sudut pandang 

dan yang sangat spesifik dengan proses BDR. Data yang telah 

dianalisis oleh peneliti, kemudian akan disimpulkan sehingga 

berguna untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan trianggulasi 

teknik/metode adalah menggunakan teknik wawancara, observasi 

dan studi dokumentasi.  

 

3.6.  Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 tahap, 

yaitu: 

3.6.1.  Reduksi data  

Pada proses ini peneliti harus mampu memilah mana data 

yang dianggap penting dan mana yang dianggap kurang penting, 
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dengan demikian data yang digunakan menjadi lebih sempurna. 

Atau dengan kata lain pada saat mereduksi data peneliti dapat 

melakukan pengurangan data jika dianggap data kurang relevan 

dan terlalu meluas sehingga dianggap kurang begitu berguna. 

Disisi lain peneliti dapat menambahkan data jika dianggap data 

yang diperoleh masih terdapat kekurangan 

3.6.2.  Penyajian data 

Pada proses  ini peneliti juga  melakukan interpretasi dari 

data yang diperoleh. Data yang telah diperoleh dari berbagai 

informasi akan dipilah-pilah menurut tingkat pentingnya data 

tersebut. Sehingga data yang dianggap perlu akan dikelompokkan 

menjadi satu. Sedangkan dalam prosesnya peneliti harus mampu 

untuk memahami berbagai macam data yang sudah disajikan.  

3.6.3.  Penarikan Kesimpulan  

Berdasarkan reduksi dan penyajian data selanjutnya 

penarikan kesimpulan. InKi merupakan proses terakhir dari 

sebuah penelitian. Pada proses ini peneliti akan menyusun semua 

hasil penelitian yang telah dilakukan dalam sebuah kalimat yang 

padat, singkat dan  mudah untuk dipahami oleh orang lain serta 

didukung oleh bukti-bukti yang konsisten dan valid dari berbagai 

wawancara berupa dokumen yang ditemukan dalam penelitian. 

Dari fakta yang peneliti temukan dilapangan dengan berbagai 

teori yang telah dipaparkan maka, peneliti dapat menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan kritik dan saran 

untuk membangun kinerja sekolah dalam menerapkan program 

belajar dari rumah demi menunjang  belajar online dimasa 

pandemic. 
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3.7. Kriteria Keberhasilan Evaluasi 

Langkah selanjutnya adalah kriteria keberhasilan evaluasi. 

Kriteria sering kita maknai sebagai sebuah tolak ukur dalam 

penelitian, dari kata ini dapat diasumsikan kriteria merupakan 

sebuah standar minimal untuk mengukur penelitian evaluasi. 

dalam evaluasi, pentingnya seorang evaluator membuat sebuah 

kriteria agar penilaian sesuai dengan standar yang diinginkan. 

Keberhasilan berasal dari kata hasil, yang artinya usaha yang 

dijadikan berdasarkan sesuatu. Keberhasilan juga bisa dimaknai 

sebagai kemenangan, akan tetapi untuk meraih sebuah 

keberhasilan perlu dilakukan sebuah upaya melalui usaha. Jadi 

kriteria keberhasilan adalah standar dari sebuah upaya untuk 

memperoleh sebuah hasil melalui sebuah keyakinan dan kerja. 

Berdasarkan data yang diambil evaluator dalam evaluasi ini, 

maka kriteria keberhasilan yang digunakan sesuai dengan 

program belajar dari rumah pada sekolah dasar di kota Ambon 

dengan berpedoman pada Kebijakan yang tertuang dalam Surat 

Edaran Kemendikbud RI Nomor 4 tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat 

Penyebaran Covid-19 pada tanggal 24 Maret 2020, yang 

selanjutnya kembali dipertegas dalam Surat Edaran Kemendikbud 

RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19 

pada tanggal 18 Mei 2020. Selanjutnya dalam menentukan hasil 

evaluasi maka evaluator akan menjabarkannya dalam bentuk 

uraian setelah butir pertanyaan dijawab oleh responden.  
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