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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan “mixed method” dengan pendekatan Research 

and Development (R&D) sebagai payungnya (Rundolph, 2008 dalam Putra, 2011).  

Mixed method  research design dipilih karena  melibatkan pendekatan KUAL dan 

KUAN. Strategi yang digunakannya dalah mixed embedded experimental model 

(Creswell & Clarck, 2007), yakni penelitian yang menggabungkan dua pendekatan 

(kualitatif dan kuantitatif) secara bertahap. Mixed method research design 

sebagaimana dikemukakan Tashakkori (Natawidjaja,2009), didasarkan atas 

pertimbangan pertanyaan penelitian tentang manusia berkembang menjadi lebih 

kompleks dan sering tidak dapat dijawab dengan satu metode atau pendekatan. 

Peneliti dituntut menggunakan semua metode yang dapat menjawab pertanyaan 

penelitian secara efisien dan dapat dipercaya. Dari sisi pemahaman akhir, juga  lebih 

kaya. Adapun dijadikannya penelitian KUAL sebagai titik awal, ini relevan dengan 

konteks formulasi model yang memebutuhkan kaidah penelitian KUAL, sebagaimana 

dikemukakan Mannen (Tarsidi,2002) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan berbagai macam teknik interpersonal untuk mendiskripsikan, 

mengungkap, menerjemahkan, atau menafsirkan fenomena sosial tertentu yang terjadi 

secara alami, dari segi maknanya, bukan dari frekuensinya. Creswell & Clark 

(2007:68) menggambarkan  mixed embedded experimental model sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.                                                                                                                    

Embedded Design: Embedded Experimental Model (Cresswell & Clark, 2007:68) 
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Pendekatan R & D ini diadaptasi menjadi  tiga tahap, mengacu pada Borg  dan 

Gall, setelah diadaptasi Innovation Unit & Paul Hamlyn Foundation melalui 

Learning Future the Engaging Schools; Principle and Practices (Putra,2011;137). 

Tahapan   penelitian ini  diuraikan sebagai berikut: 

Tahap I.Penelitian Pendahuluan 

            Pada tahap ini dilakukan kajian konseptual (literature) dan kajian kontekstual 

(lapangan) berkaitan dengan BK anak berbakat. Data konseptual dieksplorasi melalui 

kajian: Iowa Comprehensive Counseling and Guidance Program Development Guide 

(State of IOWA Departement of Education,2001), Counseling  Gifted and Talented 

Children, A Guide for Teacher,Counselors, and Parents (Milgram,1991), Handbook 

of Giftedness in Children:Psycho-Educational Theory, Research & Best Practices 

(Pfeiffer,2008), Accererating the Learning of All Students, Cultivating Culture, 

Change in Schools, Classrooms, and Individuals (Finnan & Swanson,2000), 

Handbook of Inclusive Education for Educators, Administrators, and Planners (Ouri 

& Abraham,2004) dan Pembelajaran Akselerasi dalam Seting Inklusi, Model 

Pembelajaran Akselerasi SD Al-Mabrur (Kartadinata,2011).  

Sedangkan data kontekstual diperoleh melalui studi dokumentasi, wawancara 

dan observasi pada SD penyelenggara pendidikan inklusif, SD penyelenggara 

akselerasi–eklusi-integrasi (kelas akselerasi), SD penyelenggara akselerasi-inklusi 

(SD Al-Mabrur, Bandung), dan SD penyelenggara akselerasi-eklusi-segregasi 

(Cugenang Gifted School, Cianjur), serta SK Dato Demang Hussin dan Sekolah Pusat 

Permata Pintar Negara (Malaysia). Pada tahap studi pendahuluan ini dilakukan juga 

audit program BK komprehensif dan identifikasi anak berbakat di SD Al-Mabrur. 

Identifikasi dilakukan melalui pendekatan non-tradisional yaitu melalui nominasi 

guru, nominasi teman sebaya, nominasi diri (Clark,.1983). Seluruh hasil kajian 

dianalisis dan menjadi titik tolak formulasi model awal BK komprehensif anak 

berbakat melalui model struktur keberbakatan dalam setting akselerasi inklusi, 

dikenal sebagai model hipotetik.  
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Tahap II. Validasi  dan Pengembangan Model 

Untuk memenuhi kelayakan operasional (model operasional), selanjutnya 

model hipotetik divalidasi secara konseptual teoretis (validasi konten) dan secara 

kontekstual-praktis (validasi empiris), dengan melibatkan pakar dan praktisi. 

Kelayakan konten sebuah model diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa 

model tersebut tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Karena itu validasi konten 

dilakukan oleh pakar BK Komprehensif dan pakar pendidikan khusus yang telah 

mengabdikan diri di perguruan tinggi sebagai akademisi. Validasi konten dilakukan 

melalui teknik Delphi, yaitu teknik penilaian untuk mengambil keputusan dengan 

mengirim naskah model dan panduannya kepada validator.   

Konten model hipotetik juga mendapat masukan dan komentar  dari pakar BK 

dan pendidikan anak berbakat melalui kesempatan seminar maupun dalam pertemuan 

khusus seperti: P.M.Dr.Rusnani Abdul Kadir (Universiti Putra Malaysia), Prof.Dr. 

Mohd.Hanafi Mohd Yasin (Universiti Kebangsaan Malaysia), Amalia Madihie 

RC.PP.M.Sc.PhD (Universiti Malaysia Sarawak), Linda E.Brody,Ed.D (Johns 

Hopkins University,USA), Prof.Dr.Joyce Van Tassel-Baska (College of William and 

Mary,Viginia), Prof.Dr.Francoys Gane (Universite du Quebec a Montreal, Canada). 

Secara umum para pakar berpendapat dari aspek konten model ini telah 

memenuhi kelayakan sebagai sebuah model. Dua dimensi yang dipertimbangkan 

yaitu struktur dan konten model. Para ahli juga merekomendasikan BK Komprehensif 

anak berbakat melalui model struktur keberbakatan Milgram dalam setting akselerasi-

inklusi layak dilanjutkan pengembangannya dan untuk diimplementasikan. 

Komponen konten dinilai cukup memadai dan operasional. Hal tersebut 

didasarkan pada adanya panduan yang dinilai memudahkankan dalam memahaminya 

dan memiliki petunjuk operasional sebagai bagian tidak terpisahkan dengan model. 

Dimensi model mencakup: kerangka acuan, landasan pengembangan, tampilan/daya 

tarik, rasional, tujuan, ruang lingkup layanan, populasi sasaran, asumsi/prinsip kerja, 

pendukung sistem layanan, peran konselor, prosedur  pelaksanaan, evaluasi, dan 

panduan pelaksanaan model disimpulkan telah memenuhi kelayakan sebuah model.   
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Para akademisi memberi catatan untuk penyempurnaan model,sebagai berikut:  

a) Uraian model terlalu padat/akademis,  perlu di sederhanakan.  

b) Panduan BK Komprehensif  untuk konselor/guru BK, Guru Kelas, orang tua dan 

komunitas  hendaknya dibuat tersendiri,  

c) Struktur dan konten model hendaknya memberi gambaran umum tentang 

pelaksanaan model yang dijabarkan secara ringkas dan jelas . 

d) Evaluasi dan indikator  keberhasilan pelaksanaan model hendaknya dijabarkan 

pada kerangka yang jelas sehingga mudah dipahami dan dilakukan,  

e) Model perlu dilatihkan secara khusus sebelum diimplementasikan agar ada 

kesamaan pemahaman konsep. 

f) Perlunya penajaman rumusan kondisi ideal melalui kupasan teoretis dan hasil 

asesmen kebutuhan empiris BK Komprehensif  

Sedangkan validasi kontekstual-praktis (empiris) dilakukan oleh praktisi yaitu 

guru BK/konselor dan guru kelas V SD Al-Mabrur. Validasi empiris  dilakukan 

melalui diskusi terfokus. Diawali dengan penjelasan model hipotetik, dilanjutkan 

dengan diskusi. Setelah itu, peserta melakukan analisis model hipotetik, berkaitan 

dengan operasionalisasi model. Di akhir diskusi peserta mengisi kuesioner kelayakan 

operasional model.  

Berdasarkan validasi kontekstual-praktis-empiris yang dilakukan praktisi 

penimbang di SD Al-Mabrur, diperoleh catatan penting untuk memberikan keyakinan 

bahwa BK komprehensif anak berbakat melalui model struktur keberbakatan Milgram 

dalam setting akselerasi–inklusi memenuhi syarat kelayakan operasional di SD Al-

Mabrur.  Secara umum praktisi menilai BK komprehensif anak berbakat melalui 

model struktur keberbakatan Milgram dalam setting akselerasi–inklusi menarik dan 

potensial sebagai solusi pemecahan masalah serta menggairahkan pelaksanaan BK 

terintegrasi di SD Al-Mabrur.  

Meskipun demikian, sebelum dilakukan uji keterlaksanaan dan uji 

efektivitasnya, praktisi memberi catatan penyempurnaan model, panduan praktik dan 

satuan layanan sebagai berikut: 
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a) Perlu dicantumkan alokasi waktu untuk pelaksanaan model baik dilingkungan 

sekolah, rumah maupun di lingkungan komunitasnya. 

b) Perlu kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang impelementasi model 

melalui pelatihan khusus, sehingga semua yang terlibat bisa membantu dan 

mendukung pelaksanaannya  

c) Sarana pendukung, alat evaluasi, dan durasi kegiatan perlu dinyatakan dengan 

tegas sebagai kelengkapan komponen model. 

d) Perlun dipertegas posisi BK Komprehensif anak berbakat dalam setting akselerasi-

inklusi dan komteks  pengembangan diri serta BK komprehensif anak lainnya.  

e) Aspek pengembangan staf, dan kaitan aktivitas luar perlu lebih dieksplisitkan 

Pada tahap ini dilakukan revisi dan pengembangan model. Revisi dan 

pengembangan model hipotetik didasarkan pada masukan pakar dan praktisi, 

sehingga diperoleh formulasi BK komprehensif anak berbakat melalui model struktur 

keberbakatan Milgram dalam setting akselerasi-inklusi yang secara empiris 

memenuhi kelayakan untuk diimplementasikan dikenal sebagai model operasional.  

Tahap III.  Uji  Model   

Pada tahap ini model operasional, diimplementasikan dan diuji  KUAL dan 

KUAN. Uji KUAL dilakukan melalui analisis aplikabilitas BK komprehensif anak 

berbakat melalui model struktur keberbakatan Milgram dalam setting akselerasi–

inklusi secara terbatas pada kelas V dan secara luas melalui uji konsensus bersama 

guru SD Al-MAbrur semua jenjang kelas. Analisis difokuskan pada tahapan model: 

assessing, planning, implementation, dan evaluation. Sedangkan uji KUAN 

dilakukan melalui analisis efektivitas BK komprehensif anak berbakat melalui model 

struktur keberbakatan Milgram dalam setting akselerasi–inklusi terhadap prestasi 

akademik dan pengembangan diri  melalui “pre-experimental design” (one-group 

pretest-posttest design). Pada tahap ini dilakukan revisi lanjutan, sehingga dihasilkan 

BK komprehensif anak berbakat melalui model struktur keberbakatan Milgram dalam 

setting akselerasi–inklusi yang teruji efektivitasnya. Secara keseluruhan alur 

penelitian R & D divisualkan dihalaman  berikut:  
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Gambar 3.2.                                                                                                                   

Bagan Alur R & D  BK  Komprehensif Anak Berbakat Melalui  Model Struktur 

Keberbakatan Milgram  dalam Setting Akselerasi–Inklusi                                                             

( Adaptasi Borg & Gall, Putra, N.2011) 

B.  Subjek dan Lokasi Penelitian 

Penentuan subjek penelitiannya disesuaikan dengan jenis data yang 

dibutuhkan dan  tahapan R & D. Pada tahap studi pendahuluan subjek penelitiannya 

adalah pelaksanaan program pembelajaran akselerasi-eksklusi dan pembelajaran 

akselerasi-inklusi, lokasinya mencakup kabupaten dan kota Bandung, kabupaten  

Cianjur hingga Malaysia. Pada tahap validasi dan pengembangan model, subjek 

penelitiannya adalah validasi pakar BK dan pakar pendidikan khusus  dari UPI dan 

non-UPI, serta  praktisi di SD Al-Mabrur. Adapun tahap uji model, subjek penelitian 

(KUAL) adalah  aplikabilitas model  di SD Al-Mabrur yang berlokasi di kabupaten 

Bandung, dan  subjek penelitian (KUAN) adalah efektivitas model terhadap prestasi 

akademik dan pengembangan diri  anak berbakat kelas V SD Al-Mabrur. Jumlah anak 

berbakat yang dijadikan sampel penelitian (KUAN) sesuai kaidah purporsive 

sampling adalah 15 anak kelas V SD AL Mabrur.  Pertimbangan  yang diambil; (1) 
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pendekatan non-tradisional yaitu melalui nominasi guru, nominasi teman sebaya, 

nominasi diri (Clark,.1983), termasuk informasi orang tua dan prestasi akademik serta 

tinjauan dari pespektif model struktur keberbakatan Milgram, dengan prediksi 20-25 

persen Munandar (1992) dari populasi kelas V dan lolos nominasi. (2) diambilnya 

kelas V karena kelas 5 di SD Al-Mabrur  merupakan kelas tertinggi setara dengan 

kelas 6 di SD lain. Kelas tinggi ini sesuai dengan kebutuhan data penelitian berkaitan 

dengan indikator sukses.  

C.  Definisi  Konseptual dan Operasional  

1. Bimbingan dan Konseling Komprehensif Anak Berbakat melalui Model 

Struktur Keberbakatan Milgram dalam Setting Akselerasi-Inklusi 

Secara konseptual BK Komprehensif anak berbakat melalui model struktur 

keberbakatan Milgram dalam setting akselerasi-inklusi adalah BK yang 

memposisikan konselor sebagai leader, didisain untuk mempromosikan kesuksesan 

anak secara akademik dan pengembangan diri,  melalui diversifikasi program berbasis 

profil unik anak berbakat dan optimalisasi peran orang tua, guru dan komunitas 

termasuk  teman sebaya, dengan mempromosikan pembelajaran efektif dalam kultur 

inklusif. Diimplementasikan melalui dimensi: assessing succes4 all conceptual 

model, planning, implementation dan  evaluation. 

Selanjutya konsep-konsep yang  membangunnya dijelaskan sebagai berikut:  

a) BK Komprehensif 

BK Komprehensif didisain untuk menghargai individu dan memfosisikan  

konselor sebagai leader,  untuk  mempromosikan keberhasilan anak dalam aspek 

pribadi/sosial, akademik, dan pengembangan karir, melalui empat layananan utama: 

guidance curriculum, individual planning, responsive services, and system support 

services, diwujudkan dengan mendorong praktik pembelajaran berpusat pada anak 

dan pembelajaran efektif, melalui kemitraan sekolah, keluarga, dan komunitas yang 

berlangsung dalam kultur inklusif. Kultur ini diwujudkan dalam layanan yang 

memfasilitasi semua anak dengan diversifikasi program. Konteks melayani 

berkaitan dengan menyiapkan pengalaman bagi semua anak agar berkembang 

sesuai tugas perkembangannya. 
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b) Anak  Berbakat 

Anak berbakat adalah  anak yang diidentifikasi melalui pendekatan tradisional 

atau non-tradisional, sebagai anak yang memiliki kemampuan unggul, baik secara 

potensial maupun aktual, meliputi: kemampuan intelektual umum, akademik khusus, 

berfikir kreatif dan produktif, kemampuan dalam satu bidang seni, dan psikomotor 

sehingga membutuhkan diversifikasi program sehubungan dengan kemampuannya 

tersebut   

c)  Model  Struktur  Keberbakatan 

Model struktur keberbakatan Milgram ini dimaknai sebagai kerangka 

konseptual didesain untuk mengorganisir struktur keberbakatan agar bermanfaat 

bagi guru, konselor, dan orang tua. Model struktur keberbakatan Milgram, 

menggambarkan keberbakatan sebagai fenomena multidimensi. Didesain untuk 

membandingkan beragam keberbakatan dan menekankan pemahaman 

keberbakatan terjadi pada tingkat berbeda-beda. Adapun 4 x 4 berkaitan dengan 

penggambaran Milgram terhadap keberbakatan yang terbagi kedalam empat types 

(tipe), empat levels (level). Empat tipe keberbakatan: Tipe pertama, general 

intellectual ability atau overall general intelligence , mengacu pada kemampuan 

berpikir abstrak dan memecahkan masalah secara logis dan sistematis. 

Kemampuan ini diukur melalui tes psikometrik dan dilaporkan sebagai nilai IQ.   

Tipe kedua, specific intellectual ability, mengacu pada kemampuan 

intelektual nyata dalam bidang tertentu, seperti matematika, bahasa asing, musik, 

atau sains. Individu berbakat di bidang matematika, misalnya mendemonstrasikan 

kemampuan berhitung luar biasa, pengetahuan akan prinsip matematika, dan 

pemahaman mendalam mengenai konsep matematika. Keberbakatan di bidang 

seni direfleksikan dalam kemampuan teknik dan apresiasi estetis. Kemampuan 

tersebut direfleksikan dalam performasi kompeten, tetapi tidak begitu orisinil.  

Tipe ketiga, general original/creative thinking, merupakan proses 

pemecahan masalah yang menghasilkan solusi tidak biasa dan berkualitas tinggi. 

Pemikir kreatif menghasilkan gagasan imaginatif, cerdas, elegan, dan 
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mengejutkan. Tipe keempat, specific creative talent, mengacu pada kemampuan 

kreatif bidang khusus yang nyata. Kemampuan berpikir orisinil diterapkan pada 

lingkup spesifik dan dimanifestasikan dalam produk orisinil yang dihargai 

masyarakat, seperti sains, matematika, seni, kepemimpinan sosial, bisnis, ataupun 

politik.  

Sementara itu empat level kemampuan itu adalah non-gifted, mildly gifted, 

moderately gifted dan profoundly gifted. Dengan demikian prilaku keberbakatan 

bisa ditemukan pada tingkat mild, moderate, dan profound. Ketiga tingkat 

tersebut disusun hierarkis. Sebagian peneliti membedakan antara sangat berbakat 

dan tingkat keberbakatan lainnya, tetapi jarang membedakan level mildly gifted 

dan level moderately gifted. Berikutnya dua aspek lain dalam model struktur 

keberbakatan Milgram  ini berkaitan dengan learning environment dan individual 

differences. Pertama, dimensi learning environment berkaitan dengan lingkungan 

belajar yang saling berhubungan yaitu rumah, sekolah dan komunitas.  

c)   Akselerasi-Inklusi 

Pembelajaran akselerasi dalam setting inklusi didisain dengan reorganisasi 

kurikulum, menganut pola kesetaraan melalui asesmen kesetaraan, dalam waktu yang 

ditetapkan, sebagai kendali mutu proses dan produk. Perbaikan mutu dilakukan 

dengan peningkatan standar secara bertahap. Reorganisasi kurikulum 6 tahun ke 

kurikulum 5 tahun, dilakukan dengan pertimbangan: (a) Keberlanjutan kemampuan 

yang dikembangkan setiap pelajaran dari tingkatan kelas yang satu ke tingkat kelas 

lain. (b) Prinsip akselerasi berimplikasi pada isi pelajaran dan beban belajar, dengan 

ketentuan: (1) Kelas 1:100%  program kelas  satu,  (2) Kelas 2: 100 %  program kelas 

dua, (3) Kelas 3:100% program kelas tiga  (maret), ditambah 33%  program kelas 

empat (juni); (4) Kelas 4:67% program kelas 4 ditambah 67% program kelas lima; (5)  

Kelas 5: 33%  program kelas lima ditambah 100% program kelas enam. Untuk 

mengimplementasikan beban belajar yang terkandung dalam struktur kurikulum 5 

tahun, kegiatan pembelajaran dituangkan dalam rancangan waktu belajar rata-rata 9-

10 jam pelajaran setiap hari. Porsi waktu setiap jam pelajaran dirancang selama 35 

menit untuk kelas 1,2,3 dan 40 menit untuk kelas 4,5.  Secara umum pola jadwal 
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pembelajaran dirancang hari Senin s/d Jum’at selama 10 jam pelajaran/hari, dan hari 

Sabtu selama 6 jam pelajaran digunakan untuk ekstra kurikuler. Dengan demikian 

dalam seminggu dirancang antara 42-58 jam pelajaran. Pembelajaran berlangsung 

dalam sistem fullday school. Strategi pembelajaran dikembangkan melalui iklim 

belajar religius, edukatif, berwawasan lingkungan dan kultural. Esensi pembelajaran 

diletakkan pada memfasilitasi anak didik agar memiliki kemampuan belajar, 

berprestasi, hidup bermasyarakat, dan menjadi warga negara yang baik.  

2.  Prestasi Akademik dan Pengembangan Diri  

Secara  konseptual prestasi akademik dan pengembangan diri didefinisikan 

sebagai keberhasilan anak berbakat  dalam mengembangkan potensi keunggulannya 

dalam aspek akademik dan aspek pengembangan diri yang dicapai dalam periode 

program yang didesain sesuai dengan kebutuhannya dan dilaksanakan dalam periode 

yang ditetapkan (satu semester). Secara operasional prestasi akademik dan 

pengembangan diri mencakup dimensi keberhasiln anak berbakat dalam setiap mata 

pelajaran dan spek perilaku serta potensial. Indikator pretasi akademik ini ditunjukan 

dengan skor hasil belajar pada pelajaran: pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu 

pengetahuan sosial, seni budaya dan keterampilan dan pendidikan jasmani, olah raga 

dan kesehatan. Termasuk muatan lokal bahasa Sunda, bahasa Inggris, teknologi 

informasi/komputer, bahasa Arab dan baca tulis alquran dengan skala 100. Adapun 

indikator prestasi pengembangan diri ditunjukan oleh nilai; a) Prestasi  Behavior  

yang mencakup  capaian kinerja dalam  aspek; kepemimpinan, disiplin diri, tanggung 

jawab, kepercayaan diri, keterlibatan dalam kegiatan, interaksi sosial, kerjasama, 

sikap menghargai, kepatuhan, dan kebersihan; b) Potential yang mencakup capaian 

kinerja dalam  aspek: verbal/linguistic intelligence, Logical/ Mathematical 

intelligence, Arts-visual/Spatial intelligence, Bodily/Kinesthetic Intelligence, Socio-

Personal Intelligence, Naturalist Intelligence, Spiritual-Ethical Intelligence, dengan 

skala  4 (maksimum). 
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D. Proses Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen Penelitian  

1. Proses Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen Penelitian Kualitatif 

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan sumber dan jenis data yang 

diperlukan. Berdasarkan pertimbangan teknik pengumpulan data, instrument 

penelitian dikembangkan. Instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti 

sendiri, dengan demikian, instrument penelitian kualitatif merupakan pelengkap dan 

bersifat pedoman. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara 

mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik dan format pedoman eksplorasi 

data dijelaskan sebagai berikut: 

a. Wawancara  Mendalam (in-depth interview)  

Taylor & Bagdan (Minichiello,et.al.,1995) mengemukakan in-depth interview 

merupakan pertemuan berulang antara peneliti dengan informan yang bertujuan 

memahami perspektif informan mengenai kehidupannya, pengalamannya, atau situasi 

yang terekspresikan dalam kata-kata mereka.  Dalam konteks penelitian ini, in-depth 

interview digunakan untuk mengeksplorasi informasi dari pikiran, perasaan, pendapat, 

pengetahuan individu yang terlibat dalam  pendidikan di SD Al-Mabrur, seperti 

kepala sekolah, guru, orang tua dan guru BK. Pedoman wawancara dikembangkan 

berdasarkan pertanyaan kunci yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan 

dan BK  anak berbakat dalam seting akselerasi-inklusi. Adapun contoh format 

pedoman wawancaranya, adalah sebagai  berikut: 

Tabel.3.1                                                                                                                   

Format Pedoman Wawancara 

         Waktu: _______________                                           Tempat: ____________ 

No Aspek yang ditanyakan Deskripsi Jawaban Penafsiran 
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b) Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data lapangan, dilakukan melalui 

observasi naturalistik dan partisipatori. Observasi naturalistik bertujuan 

mendeskripsikan tingkah laku sebagaimana dimunculkan subjek secara natural tanpa 

intervensi atau memanipulasi. Observasi partisipatoris dilakukan melalui keterlibatan 

langsung dalam aktivitas responden.  Berikut contoh format pedoman observasi : 

Tabel.3.2.                                                                                                                   

Format Pedoman Observasi   

                                                                                                       

            Waktu: _______________                                            Tempat: ____________ 

No Aspek yang diobservasi Deskripsi data Penafsiran 

    

    

    

 

c)  Studi Dokumentasi 

Studi Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data lapangan berkenaan 

dengan perencanaan  BK. Data diperoleh dari dokumen administratif, media  dan 

dokumen program kegiatan pelaksanaan pembelajaran dan BK di SD Al-Mabrur. 

Studi dokumentasi berkaitan data siapa yang membuat, terlibat dan mengapa 

dokumen dibuat, serta bagaimana peran dokumen dalam pembelajaran dan BK anak 

berbakat dalam seting akselerasi-inklusi. Berikut contoh  format studi dokumentasi:  

Tabel 3.3.                                                                                                                   

Format Pedoman Studi Dokumentasi                                                                                                            

            Waktu: _______________                                            Tempat: ____________ 

No Dokumen yang 

diperlukan 

Deskripsi data Penafsiran 
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Selain ketiga format instrument/pedoman tersebut, dalam penelitian ini juga 

dikembangkan  format  catatan lapangan dan lembar rangkuman data sebagai mana 

ditampilkan tabel 3.4 dan tabel 3.5  berikut: 

Tabel 3 4.                                                                                                                  

Format  Catatan Lapangan                                                                                                                

            Nomor : ___________                      Tema Pokok: _______________             

Sumber data: _______________ 

No Deskripsi Analisa 

   

   

   

 

Tabel 3.5.                                                                                                                   

Format  Rangkuman Data Lapangan                                                                                                                

Nomor : ___________ 

a Masalah  

b Rangkuman Informasi  

c Analisa  

d Hal yang menarik  

e Informasi yang perlu dicari lagi  

 

2.  Proses Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrument Penelitian 

Kuantitatif (KUAN) 

Pengumpulan data difokuskan pada data prestasi akademik dan  

pengembangan diri  dari sumber-sumber yang relevan.  Data awal (pretest)  

dikumpulkan mencakup data prestasi akademik dan  prestasi pengembangan diri yang 

dicapai saat di kelas IV (akhir semester) dan  akhir (posttest) diperoleh diakhir 

semester ganjil kela V, termasuk data portofolionnya. Proses pengumpulan data 

dilakukan sesuai dengan sumber dan jenis data yang diperlukan. Selanjutnya 

berdasarkan pertimbangan teknik pengumpulan data, maka  instrument penelitian 

dikembangkan.  
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Tabel 3.9.                                                                                                                      

Kisi-Kisi Data Prestasi Akademik dan Pengembangan Diri 
N0 Variabel Sub Variabel Indikator 

1 Prestasi Akademik 

 

Keberhasilan anak 

berbakat  dalam 

mengembangkan potensi 

keunggulannya dalam 

aspek akademik (12 mata 

pelajaran) yang dicapai 

dalam periode program 

yang didesain sesuai 

dengan kebutuhannya 

dan dilaksanakan dalam 

periode yang ditetapkan. 

1.1  Prestasi  pada  Ujian 

 Akhir Semester  

Merupakan skor yang 

dicapai sebagai nilai  

akhir yang dicapai  

pada matapelajaran   

PAI, PKn, B.Indo, 

Mat,IPA,IPS,SBK, 

PJOK, B.Sunda, 

B.Inggris, TIK dan 

B.Arab. 

 

1.1.1   Capaian Prestasi PAI   

1.1.2   Capaian Prestasi PKn 

1.1.3   Capaian Prestasi B.Indonesia 

1.1.4   Capaian Prestasi Matematika 

1.1.5   Capaian Prestasi IPA 

1.1.6   Capaian Prestasin IPS 

1.1.7   Capaian Prestasin SBK 

1.1.8   Capaian Prestasin PJOK 

1.1.9   Capaian Prestasin Bhs..Sunda 

1.1.10 Capaian Prestasin Bhs..Inggris 

1.1.11 Capaian Prestasin TIK 

1.1.12 Capaian Prestasin Bs.h.Arab 

1.2.  Portofolio Karya-karya kinerja anak 

2. Prestasi  

Pengembangan Diri 

(Self Development)  

  

Keberhasiln anak 

berbakat untuk  

menunjukan capaian 

kinerjanya dalam  aspek 

Behavior dan aspek 

potenttial yang dicapai 

dalam periode program 

yang didesain sesuai 

dengan kebutuhannya 

dan dilaksanakan dalam 

periode yang ditetapkan. 

2.1. Prestasi  Behavior 

Capaian kinerjanya dalam  

aspek; kepemimpinan, 

 disiplin diri,tanggung 

jawab,.kepercayaan 

diri,keterlibatan dalam 

kegiatan,interaksi 

sosial,.kerjasama, sikap 

menghargai,kepatuhan, 

 dan kebersihan 

2.1.1.  Bicara terus terang jika tidak sependapat dengan 

orang lain, tetapi mengutarakannya dengan sopan. 

2.1.2. Menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan 

2.1.3.  Memahami kekuatan dan kelemahan diri dan 

bersedia membantu orang lain. 

2.1.4.  Mampu bekerja sendiri  dan  mengambil keputusan 

tanpa perlu persetujuan orang lain 

2.1.5.  Terlibat   dan mampu merespon berkreasi dalam 

kegiatan proses belajar mengajar. 

2.1.6.  Senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama 

dengan orang lain 

2.1.7. Berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama  hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

2.1.8. Mengakui, dan menghormati keberhasilan orang 

lain. 

 2.1.9. Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ketentuan  

2.1.10 Memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan 

sekolah. 

2.2. Potential 

Capaian kinerjanya dalam  

aspek: verbal/linguistic 

intelligence, 

Logical/Mathematical 

intelligence, Arts-

visual/Spatial 

intelligence, 

Bodily/Kinesthetic 

Intelligence, Socio-

Personal Intelligence, 

Naturalist Intelligence, 

Spiritual-Ethical 

Intelligence                                                              

.                                            

2.2.1.  Mampu  membaca, menulis dan berbicara 

2.2.2.  Terampil dalam melakukan operasi bilangan dan 

berhitung 

2.2.3.  Terampil dalam melakukan  gerak ritmik, musik, 

mencipta, memainkan musik serta memiliki  

persepsi visual, imajinasi,orienasi badaniah dalam 

keruangan. 

2.2.4.  Koordinasi fisik dan lengan, ketrampilan motorik 

halus dan kasar, ekspresi diri dan belajar melalui 

gerakan fisik.  

2.2.6. Memahami komunikasi dengan orang lain, 

memahami orang lain, bagaimana kerjasama 

dengan orang lain.  

2.2.7.  Memahami dunia tumbuhan dan binatang,   

mencatat karakteristiknya, kategori, mengamati 

dan mengklasifikasi.  

2.2.8. Memahami  agama,baca-tulis Al-Quran, 

menjalankan perintah agama, menjauhi larangan 

agama, berperilaku santun dan etis, dan 

menerapkannya dalam kehidupan nyata sehari-

hari                                                   

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kegiatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
https://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
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E. Analisis  dan Keabsahan Data Penelitian  

1.  Teknik  Analisis dan Keabsahan Data  Kualitatif  (KUAL) 

     a. Analisis Data Kualitatif  

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik berpikir kritis 

induktif, mengacu  prosedur analisis data  model interaktif dari Miles & Huberman 

(1992), mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi 

data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan 

transformasi data dari catatan lapangan. Prosesnya berlangsung selama penelitian. 

Penyajian data dilakukan melalui teks naratif, dan matrik, sehingga apa yang terjadi 

dipahami dan memudahkan proses analisis lebih lanjut. Penarikan kesimpulan 

merupakan kegiatan utuh dari permulaan pengumpulan data, proses mencari arti data 

dan menangani kesimpulan sementara. Hal ini digambarka sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.                                                                                                                 

Komponen Analisis Data: Model Interaktif                                                                                   

( Miles & Huberman,1992:20) 

 

Data penelitian terus diverifikasi selama penelitian melalui tinjauan ulang 

catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat. Dengan demikian makna yang 

muncul teruji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya. Pengujian data 

dilakukan dengan teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan data memanfaatkan 

data lain untuk perbandingan.  

Pengumpulan 

data 
Penyajian 

data 

Reduksi 

data Penarikan 
kesimpulan/ 

verifikasi 
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b.  Keabsahan Data 

Untuk memperoleh hasil penelitian akurat, dilakukan teknik keabsahan data 

menggunakan empat kriteria, yaitu credibility, transferability, dependability, dan 

confirmability (Moleong, 2006). 

a. Credibility 

Credibility (kredibilitas) adalah istilah penelitian KUAL untuk menggantikan 

validitas pada penelitian KUAN. Validitas penelitian (research validity) mengacu 

pada kebenaran (correctness) atau keadaan sebenarnya (truth fulness) dari kesimpulan 

yang dibuat (Christensen et.al, 2011). Kredibilitas sebangun dengan internal validity 

berkaitan dengan kualitas dan tingkat kepercayaan yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Kredibilitas terletak pada keberhasilannya dalam mengeksplorasi masalah atau 

mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial, atau pola interaksi kompleks. 

Karena itu, dijelaskan bagaimana penelitian dilakukan, sesuai langkah-langkah, 

batasan penelitian, kemudian dijelaskan desain penelitian, subjek penelitian dipilih, 

dan analisis dilakukan.  

Menurut Maxwell (Christensen et.al,2011) Research validity diperoleh  

melalui teknik berikut:  

 Extended fieldwork 

Extended fieldwork, teknik validitas dengan mengumpulkan data lapangan 

dalam jangka waktu tertentu untuk memahami permasalahan penelitian. Sebelum 

pengambilan data, peneliti membangun rapport dengan subyek. Hal ini dilakukan 

agar subyek terbuka. Peneliti melakukan pengambilan data dan mewawancarai 

subjek secara informal selama satu periode pengamatan, dan memperpanjang 

pengamatan untuk mengecek kembali apakah data yang diberikan benar atau tidak  

hingga peneliti memperoleh gambaran lengkap.  

 Peer review 

Peer review dilakukan untuk memperoleh theoretical validity. Hasil 

interpretasi, kesimpulan dan penjelasan hasil penelitian didiskusikan dengan 

expert, dan kolega. Dengan mengajak orang lain akan memberikan perspektif baru. 

Diskusi dilakukan dengan  Eka Sakti Yudha kandidat doktor yang memiliki minat 
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terhadap topik penelitian sama, membantu peneliti mendapatkan wawasan berguna 

bagi perspektif pemikiran peneliti.  

 Participant feedback 

Participant feedback adalah teknik interpretative validity, yaitu  

mengungkapkan data sebagaimana sudut pandang subjek penelitian. Dengan 

demikian data penelitian secara akurat merupakan interpretasi atau pemaknaan 

subyek penelitian. Dilakukan dengan  diskusi untuk memperoleh umpan balik 

mengenai temuan peneliti. Setelah proses pengumpulan data selesai peneliti 

bertemu kembali dengan subjek penelitian dan berdiskusi mengenai hasil data. 

Ketika subjek penelitian setuju dengan apa yang peneliti ungkapkan, maka itulah 

yang peneliti tuliskan, dan ketika berbeda, peneliti sesuaikan kembali. 

 Researcher-as-detective 

Peneliti memahami data peneliti secara mendalam mengenai sebab dan 

akibat potensial yang melahirkan fenomena yang dialami responden penelitian, dan 

kemudian menarik kesimpulan. Peneliti memahami data yang diperoleh dari 

penjelasan yang dialami dan dimaknakan oleh subjek.  

 Methods triangulation  

            Methods triangulation merupakan teknik untuk memperoleh internal 

validity (KUAN). Methods triangulation metode pengumpulan data lebih dari satu, 

seperti metode wawancara, kuesioner dan observasi dalam meneliti untuk 

menentukan kesimpulan yang sama dari penggunaan berbagai metode . 

 Data triangulation (Triangulation of source) 

Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan variasi sumber data 

berbeda. Tujuannya membandingkan dan meng-cross check konsistensi data pada 

waktu berbeda, dengan cara: (1) Membandingkan data observasi dengan data 

wawancara; (2) Membandingkan apa yang dikatakan di muka umum dengan yang 

dikatakan secara pribadi; (3) Mengecek konsistensi yang dikatakan mengenai hal 

sama seiring berjalannya waktu; (4) Membandingkan pandangan yang bersangkutan 

dari sudut pandang berbeda, atau sudut pandang orang lain. 
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b. Transferability  

Transferability setara dengan external validity. Peneliti mendeskripsikan hasil 

penelitian secara lengkap mencakup waktu, konteks atau setting, dan iklim penelitian 

sejelas-jelasnya. Peneliti memaparkan setting, konteks dan waktu yang berkaitan 

dengan subjek penelitian pada latar belakang responden pada bagian hasil penelitian. 

Hal ini dilakukan agar peneliti memahami sejauh mana penelitian ini 

digeneralisasikan pada konteks, iklim, dan subjek penelitian tertentu. 

c. Dependability 

Dependability setara dengan reliabilitas (KUAN). Dependabily dimaksudkan 

sejauh mana temuan penelitian dipastikan menunjukkan konsistensi bila dilakukan 

peneliti lain. Untuk memperoleh konsistensi, peneliti menunjukan proses penelitian, 

beserta langkah pelaksanaannya.  

d. Confirmability 

Confirmability  setara objektivitas pada penelitian kuantitatif. Pada penelitian 

kualitatif data didapat melalui naturalistic inquiry dikonfirmasikan melalui proses 

audit. Konfirmasi dilakukan dengan membuat penjelasan penelitian dan atau 

menanyakan hasil penelitian pada subjek penelitian. Peneliti mencoba seterbuka dan 

selengkap mungkin menuliskan proses penelitian dan temuan penelitian.  

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Keabsahan Data (KUAN) 

Model yang telah dikembangkan perlu diuji secara kuantitatif dengan 

mengungkap dampaknya terhadap prestasi akademik dan pengembangan diri. 

Targetnya, mengetahui dampak model terhadap prestasi akademik masing-masing 

responden dengan membandingkan rata-rata skor prestasi akademik  awal (pra-

perlakuan model) dengan akhir (pasca-perlakuan model). Sebelum itu, data kedua 

variabel tersebut dideskripsikan profilnya menggunakan cara pandang Milgram 

(1991) yang membagi kategori keberbakatan menjadi tiga tingkat (level), yaitu 

profoundly gifted, moderately gifted dan mildly  gifted. Tiga tingkat kaberbakatan 

tersebut dikategorisasi dengan melihat komposisi skor rata-rata perolehan individu 

dan kelompok. Termasuk skor perolehan individu permata pelajaran dengan kriteria 

sebagai berikut: 
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Rentang skor  Kategori (level) 

> rata rata skor  tertinggi profoundly gifted 

>  skor median moderately gifted 

   > skor rata-rata  kelas  mildly  gifted. 

skor rata-rata non-gifted 

 

Pada bagian selanjutnya, dilakukan pengujian model dengan one group 

pretest-posttest design (Freankel,et.el.2012). Desain ini digambarkan sebagai berikut: 

01  X  02 

Pretest  Treatment  Posttest 

 

Dimana 01   mengacu pada observasi pertama (sebelum)  terhadap kelompok 

atau pretest; X adalah penanganan (implementasi model) dan 02 mengacu pada  

observasi kedua (sesudah) atau posttest. Kasus terdiri dari dua kelompok data yang 

berhubungan satu sama lain, yaitu memperoleh pengukuran yang sama (sebelum dan 

sesudah). Data terdiri dari 15 responden (kurang dari 30) sehingga dianggap tidak 

diketahui distribusi datanya (berdistribusi bebas), maka digunakan uji non-parametrik 

dengan dua sampel yang dependen (Santoso, 2002; Nugroho, 2005). Dilakukan Uji 

Non-Parametrik Dua Sampel Berhubungan (Dependen).  

Analisis statistik menggunakan model Uji Peringkat-Bertanda Wilcoxon 

(Wilcoxon Signed Ranks Test). Adapun hipotesis yang diajukan: Ho: Median populasi 

beda-beda adalah sama atau lebih besar dari nol, atau dapat dikatakan Model tidak 

mempunyai dampak nyata yang berarti pada perkembangan prestasi akademik (dilihat 

dari masing-masing responden). Hi: Median populasi beda-beda lebih kecil dari nol, 

atau Model mempunyai dampak nyata yang berarti pada perkembangan prestasi 

akademik (dilihat dari masing-masing responden). Analisis statistik berikutnya 

menggunakan model Uji McNemar. Berbeda dengan Uji Wilcoxon atau Sign test, Uji 

McNemar mensyaratkan adanya skala pengukuran data nominal atau kategori. 

Kategori umum penilaian sikap siswa pada aspek pengembangan diri terdiri dari dua 

kategori, yaitu A (excellent) dan B (show potential). Pengolahan data ditujukan untuk 

menjawab apakah implementasi Model mampu mengubah diri anak dalam 

pencapaian pengembangan diri (perilaku dan potensi). Uji statistik menggunakan 

bantuan SPSS ver. 11. 


