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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP Kristen Laborato-

rium Satya Wacana Salatiga tahun pelajaran 2012/ 

2013. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode penelitian Evaluasi Bebas Tujuan (Goal Free 

Evaluation). Adapun Model Evaluasi Bebas Tujuan 

psds prnrlitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Langakah pertama penulis mencari dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan penelitian di SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana, SD Kristen 

Laboratorium Satya Wacana. maupun di Dinas Pendi-

dikan Kota Salatiga. Selanjutnya penulis memelajari 

dokumen-dokumen tersebut yang berupa notulen 

rapat rutin SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana, 

data lulusan siswa SD se-kota Salatiga, data peneri-

maan siswa SMP negeri se-kota Salatiga, dan jumlah 

lulusan siswa SD Kristen Laboratorium Satya Wacana. 

Selanjutnya penulis menentukan pengaruh sampingan 

program promosi yang negatif yang tidak diharapkan, 

pengaruh sampingan positif di luar tujuan program 
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promosi, dan pengaruh positif program yang diharap-

kan oleh tujuan program promosi. Setelah itu penulis 

membuat desain intrumen evaluasi dan memastikan 

progam promosi sudah tercapai tujuannya. Dan 

langkah selanjutnya menjaring dan menganalisis data 

dan dilaporkan dalam laporan hasil evaluasi. 

  

3.3 Data 

3.3.1 Cara Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan data, peneliti merencana-

kan untuk: 

a. Observasi 
 

Peneliti melakukan pengamatan langsung terha-

dap program promosi SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana. 

 
b. Analisis Dokumen 
 

Peneliti mengkaji arsip yang ada di SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana. Misalnya arsip data 

siswa pada tahun 2005 sampai 2013 yang mengikuti 

bimbingan belajar di SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana. 

 
c. Wawancara 
 

Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah 

dan tim promosi SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana. 
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3.3.2 Sumber Data  

Sumber data yang akan diperolah peneliti nanti-

nya berupa: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari kete-

rangan langsung yang diberikan oleh sumber per-

tama dari hasil pengamatan langsung maupun 

wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan 

masalah penelitian, dalam hal ini SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana; 
 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak 

ketiga berupa informasi tulisan dan bahan 

dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti berupa dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

3.3.3 Analisis Data 

Dalam menganalisis data dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2008:165) analisis data kualitatif 

bertujuan pada proses penggalian makna, penggam-

baran, penjelasan, dan penempatan data pada kon-

teksnya masing-masing. Uraian data berupa kalimat-

kalimat, bukan angka-angka atau tabel-tabel. Untuk 

itu, data yang diperoleh harus diorganisir dalam 

struktur yang mudah dipahami dan diuraikan.  
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3.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data 

Penelitian ini nantinya akan menggunakan 

triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data. 

Menurut Sugiyono (2010) triangulasi sumber dilaku-

kan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, pene-

liti mewawancarai Suwasono, S.Pd sebagai sumber 

utama. Beliau adalah kepala sekolah SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana tahun ajaran 2011/ 

2012. Peneliti juga mewawancarai Drs. Budi Santoso, 

beliau adalah kepala sekolah SMP Kristen Laborato-

rium Satya Wacana tahun ajaran 2012/2013 dan Y. 

Eko Budi Wahyono, S.Pd, beliau adalah guru mate-

matika SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana. 

 

 




