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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A.   Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix methods). Metode 

campuran menurut Creswell (2007, hlm. 5) adalah 

a research design with philosophical assumtions as well as method of 
inquiry. As methodology, it involve philoshopical assumtions that guide 

the direction of the collection and analysis of data and the mixture of 
qualitative and quantitative approaches in many phases in research 
process. As a method, it focuses on collecting, analyzing, and mixing both 

qualitative and quantitative in single study or series studies. Its central 
premise is that the use of qualitative and quantitative approaches in 

combination provides a better understanding of research problems than 
either approach alone. 
 

Metode campuran adalah metode penelitian yang mengkombinasikan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan dan analisis data untuk menemukan 

hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan satu metode saja baik 

kuantitatif maupun kualitatif. 

 Menurut Sukmadinata (2010, hlm. 130), terdapat 5 model penelitian 

campuran kuantitatif-kualitatif, tetapi yang terkenal dan banyak digunakan hanya 

tiga, yaitu: model komplementer, pengembangan dan perluasan. 

1. Model komplementer (complementary model), menguraikan, 

mengembangkan, mengilustrasikan, menjelaskan hasil yang diperoleh dari suatu 

metode dengan metode lainnya. Bentuk campurannya adalah simultan atau 

keduanya digunakan bersama-sama. 

2. Model pengembangan (development model), menggunakan hasil dari 

suatu metode untuk mengembangkan atau melengkapi informasi bagi metode 

lain, informasi untuk penentuan sampel, teknik pengumpulan data, dll. Bentuk 

campurannya adalah paralel. 
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3. Model ekspansi (expansion model), memperluas lingkup dan memperkaya 

hasil penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda untuk mengevaluasi 

komponen pendidikan yang berbeda, atau untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang beraneka. Bentuk campurannya adalah sekuensial 

atau paralel. 

Pada penelitian ini menggunakan model pengembangan (development 

model), hasil penelitian pertama digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih 

lanjut atau menggunakan hasil dari suatu metode untuk mengembangkan atau 

melengkapi informasi bagi metode lain. 

Sedangkan menurut Creswell (2007, hlm. 59), desain mixed method 

dikenal ada empat jenis desain yaitu: (1) triangulation design, (2) embedded 

design, (3) explanatory design, dan (4) exploratory design. Dalam penelitian ini 

menggunakan explanatory design. Explanatory design adalah desain yang 

menggunakan a two-phase mixed method. Explanatory design juga disebut 

“Explanatory Sequential Design”. Design Explanatory memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu: (1) dengan melakukan dua fase kegiatan maka pelaksanaan 

penelitian lebih terarah, karena peneliti melaksanakan penelitian dengan dua 

metoda secara terpisah dalam setiap fase kegiatan dan setiap fase kegiatan hanya 

melakukan pengumpulan satu jenis data, (2) laporan akhir dapat ditulis dalam dua 

fase, sehingga dapat memberikan keterangan yang lebih jelas. Berikut diagram 

model explanatory design (Creswell,2007, hlm. 73): 

 

 

Bagan 3.1 Explanatory Design 

Ada dua model explanatory design yaitu: follow up explanations model 

dan participant selection model. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model 

follow up explanations.  

Berikut diagram model explanatory design: Follow-up explanations 

model (Creswell, 2007, hlm. 73): 

 

QUAN qual Interpretation based on 

QUAN           qual results 
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Bagan 3.2 Explanatory Design: Follow-up explanations model 

Model follow up explanation digunakan peneliti karena data kualitatif 

digunakan untuk memperjelas atau memperluas hasil kuantitatif. Model ini sama 

dengan model pengembangan (Sukmadinata, 2010, hlm. 130), hasil penelitian 

pertama digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut atau menggunakan 

hasil dari suatu metode untuk mengembangkan atau melengkapi informasi bagi 

metode lain. Hal ini sesuai dengan rancangan penelitian yang dilakukan, yaitu 

pada langkah awal peneliti mengumpulkan data kuantitatif dengan responden 

guru SD kelas awal untuk mengetahui kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan 

guru untuk ditingkatkan melalui diklat guru profesional SD kelas awal di Provinsi 

Banten kemudian diperluas dengan merumuskan tujuan, struktur kurikulum/isi, 

strategi, dan evaluasi diklat dengan pengambilan data kualitatif melalui 

wawancara mendalam terhadap widyaiswara LPMP Provinsi Banten untuk 

menjadi sebuah dokumen kurikulum. 

 

B.  Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2010, hlm. 117). Populasi 

dari penelitian ini adalah seluruh guru kelas awal Sekolah Dasar baik sekolah 

negeri maupun swasta se-Provinsi Banten. 

QUAN data 

collection 

QUAN data 

analysis 
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qual data 
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Qual results 
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Dari data NUPTK tahun 2011, jumlah guru SD di Provinsi Banten adalah 

51.930 guru, jumlah itu meliputi guru kelas awal, guru kelas tinggi dan guru 

bidang studi. Guru yang mengajar bidang studi biasanya guru agama dan guru 

olah raga. Dan ada juga sekolah-sekolah tertentu yang menetapkan matematika, 

IPS, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan beberapa bidang studi lain diajar 

oleh guru tersendiri atau guru bidang studi. Karena tidak tersedia data yang pasti 

mengenai jumlah guru yang mengajar di kelas awal maka peneliti menetapkan 

jumlah populasinya adalah 17.310 guru SD kelas awal dengan asumsi, sepertiga 

dari keseluruhan jumlah guru SD. Penetapan ini dimaksudkan untuk menentukan 

jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010, hlm. 118). Sampel diambil dari setiap 

kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan teknik proportionate stratified random 

sampling. Penggunaan teknik ini dimaksudkan agar semua guru dari setiap 

wilayah terwakili. 

Jumlah sampel keseluruhan adalah 342 orang guru SD kelas awal yang 

diperoleh dengan perhitungan yang dikembangkan Isaac dan Michael (Sugiono, 

2010, hlm. 126), (Arikunto, 2006, hlm. 136) sebagai berikut: 

 

      Rumus 3.1 

 

Keterangan: 

 2= 3.841(harga tabel chi-kuadrat dengan dk= 1 dan taraf kesalahan 5%) 

P=Q= proporsi dalam populasi= 0,5.    

d = ketelitian(error) = 0,05.   

N=Populasi=17.310dan 

s = jumlah sampel 
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Dari keseluruhan sampel tersebut, dibagi atas 8 daerah kabupaten/kota 

dengan proporsi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Proporsi Sampel Tiap Kabupaten/Kota 

No Daerah Populasi Ratio Sampel 

1 Kabupaten Lebak 2535 0.146 50 

2 Kabupaten Pandeglang 2871 0.166 57 

3 Kabupaten Serang 2396 0.138 47 

4 Kabupaten Tangerang 3764 0.217 74 

5 Kota Cilegon 813 0.047 16 

6 Kota Serang 963 0.056 19 

7 Kota Tangerang 2142 0.124 42 

8 Kota Tangerang Selatan 1826 0.105 36 

Jumlah 17310 1 342 

 

Pada langkah kedua atau fase kualitatif digunakan sampel purposif 

(purposive sampling), yaitu menunjuk beberapa widyaisawara LPMP Provinsi 

Banten sebagai subjek penelitian. Berikut keahlian masing-masing subjek 

penelitian pada fase kualitatif: 

Tabel 3.2 
Responden Fase Kualitatif 

NO SUBJEK JABATAN KEAHLIAN MASA KERJA 

1 A Widyaiswara IPA 11 tahun 

2 B Widyaiswara Kurikulum 11 tahun 

3 C Widyaiswara Teknologi Pendidikan 11 tahun 

4 D Widyaiswara IPA 11 tahun 

5 E Widyaiswara Pendidikan Dasar 11 tahun 

6 F Widyaiswara Bahasa Indonesia 11 tahun 

7 G FPMP Psikologi 11 tahun 

8 H Widyaiswara Matematika 11 tahun 

9 I Widyaiswara PPKn 10 tahun 

 

C.  Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian 

Menurut Sukmadinata (2010, hlm. 216), terdapat beberapa teknik yang 

dapat digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, angket, observasi, 
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dan studi/analisis dokumen. Mengacu pada pendapat tersebut, untuk 

mengumpulkan data dari lapangan digunakan analisis dokumen, angket dan 

wawancara. Masing-masing teknik pengumpulan data dan instrumennya dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Analisis Dokumen 

Dokumen merupakan sumber informasi yang dapat dianalisis ulang tanpa 

terjadi perubahan di dalamnya dan dapat memberikan gambaran pernyataan 

formal. Analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi 

khususnya untuk melengkapi data  dalam rangka studi pendahuluan (pra survey). 

Analisis dokumen ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen  atau catatan 

yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.  Masalah yang diteliti  yaitu 

kurikulum diklat guru SD di LPMP Provinsi Banten,  Dinas Pendidikan 

Kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. 

 

2. Angket  

Angket adalah instrumen penelitian dalam bentuk pertanyaan dan 

pernyataan yang diisi oleh responden, baik berbentuk jawaban pilihan (multiple 

choice), jawaban uraian, jawaban penjodohan dan lain sebagainya. Dalam 

penelitian ini menggunakan angket dalam bentuk pernyataan dengan jawaban 

pilihan. Instrumen angket digunakan pada fase pertama (penelitian kuantitatif) 

dengan metode survei. Penggunaan angket dikarenakan sumber data yang sangat 

banyak, lebih dari lima belas ribu orang guru.   

Instrumen angket yang digunakan merupakan adopsi dari rincian item 

syarat-syarat kompetensi bagi guru Sekolah Dasar sesuai dengan Permendiknas 

No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Dalam 

instrumen ini ada empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Dari 

empat kompetensi utama diuraikan menjadi 98 subkompetensi yang 

dipersyaratkan bagi guru Sekolah Dasar, sehingga dalam instrumen angket ini 

ada 98 pernyataan. Kompetensi pedagogik pernyataan 1-43, kompetensi 
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profesional pernyataan 44-76, kompetensi kepribadian pernyataan 77-85 dan 

kompetensi sosial pernyataan 86-98. 

Skala sikap yang digunakan adalah skala sikap model Likert dari 

Fennema Sherman. Setiap pernyataan diberikan empat jawaban pilihan yaitu 

sangat perlu (SP), perlu (P), kurang perlu (KP), dan tidak perlu (TP). Penggunaan 

empat option pilihan untuk menghindari responden memberikan pilihan 

aman/netral. Pilihan SP dan P oleh responden berarti, item tersebut diinginkan 

oleh responden untuk dikembangkan dalam diklat dan berlaku sebaliknya pilihan 

KP dan TP berarti item tidak dibutuhkan untuk dikembangkan dalam diklat. 

Sebelum instrumen digunakan, dilakukan ujicoba instrumen untuk 

menguji realibilitas instrumen. Sedangkan validitas instrumen yaitu validitas 

konstrak atau validitas logis instrumen diuji melalui pendapat ahli (judgment 

experts). Butir-butir pertanyaan merupakan adopsi dari butir-butir kompetensi 

yang dipersyaratkan dalam Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi dan Kompetensi Guru sehingga uji validitas butir tidak dilakukan. Uji 

validasi dan reliabilitas instrumen dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uji reliabilitas dengan teknik single test 

double trial (Arikunto, 2006, hlm. 170), atau  istilah lainnya test-retest 

(Sugiyono, 2010, hlm. 174), yaitu uji coba satu instrumen terhadap responden 

yang sama dua kali. Kedua hasil ujicoba dicatat kemudian dikorelasikan. Bila 

korelasinya positif maka instrument reliabel. Perhitungan korelasinya 

menggunakan rumusan korelasi product moment (Sugiyono, 2010, hlm. 255), 

bentuknya sebagai berikut: 

        
∑  

√(∑   )(∑  )
  

Dimana: „x‟ adalah data dari ujicoba kesatu dan „y‟ adalah data dari ujicoba 

kedua. 

Penyebaran angket dilakukan dengan cara dikirim dengan bantuan 

pengawas SD di semua kabupaten/kota di Provinsi Banten. Waktu pengisian 

instrumen selama satu minggu agar responden memiliki cukup waktu untuk 

mentelaah instrumen. Dan dengan cara lain yaitu diberikan pada guru yang 
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sedang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh LPMP Banten, diberikan 

pada awal diklat dan diambil pada saat akhir diklat. 

Selanjutnya hasil dari angket, dengan menggunakan statistik deskriptif 

dianalisa dan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum 

melalui wawancara dan diskusi dengan beberapa widyaiswara. Proses ini  

dilakukan untuk memperdalam data dan merumuskan kurikulum. Rumusan 

kurikulum divalidasi dengan teknik delphi sehingga terbentuk kurikulum diklat 

yang dapat digunakan. 

 

3. Wawancara 

Wawancara adalah alat mengumpulkan data yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, 

persepsi, keinginan, keyakinan, dan lain-lain dari individu/responden melalui 

pertanyaan yang sengaja diajukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini wawancara 

digunakan pada tahapan prasurvei dan tahap pengembangan kurikulum. Pada 

tahap prasurvei, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari Kepala 

LPMP mengenai ketersediaan kurikulum diklat bagi guru SD dan beberapa guru 

yang pernah mengikuti diklat di LPMP. Wawancara juga digunakan pada tahapan 

pengembangan kurikulum. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 

dalam rangka penyusunan kurikulum yang sedang dikembangkan. Khusus 

wawancara dalam penyusunan kurikulum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara yang berstruktur atau wawancara yang menghendaki jawaban 

secara terbatas terutama dalam penentuan tujuan, strategi diklat, struktur 

kurikulum dan evaluasi diklat. 

Wawancara digunakan karena memiliki banyak kelebihan menurut Rea 

dan Parker (dalam Sukmadinata, 2010, hlm. 84) sebagai berikut: 

a. Flexibility; pengumpulan data cukup fleksibel, pertanyaan dapat 

disampaikan secara lisan ataupun tertulis, dan dijawab pada saat itu juga, 

beberapa pertanyaan yang kurang jelas atau meragukan responden dapat 

diperjelas. 
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b. Greater complexity; peneliti dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang agak kompleks, dalam pelaksanaannya dapat diuraikan 

dan dijelaskan. 

c. Ability to contact hard-to-reach populations; memungkinkan 

mengumpulkan data dari sampel yang sulit dihubungi dengan telpon 

ataupun surat, seperti para tahanan, narapidana, para gelandangan, 

nelayan, dll. 

d. High reponse rate; kemungkinan memberikan jawaban lebih besar 

dibandingkan dengan penyampaian angket melalui pos. 

e. Assurance that instructions are followed; kemungkinan responden 

memberikan jawaban seperti yang diharapkan lebih besar. 

 

D. Prosedur Penelitian  

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap administrasi pelaksanaan penelitian 

dan studi awal. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah studi 

pendahuluan, penyusunan rencana penelitian, penetapan lokasi penelitian dan 

pengurusan perizinan. 

a. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan dengan telaah buku-buku teori kurikulum 

dan dokumen kurikulum-kurikulum pelatihan yang sudah pernah digunakan di 

LPMP Provinsi Banten. Wawancara dengan Kepala LPMP Provinsi Banten 

mengenai ketersediaan kurikulum diklat dan urgensinya kurikulum diklat. 

Wawancara dengan guru yang pernah mengikuti diklat di LPMP Provinsi Banten. 

b. Penyusunan Rencana Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan kegiatan awal yang meliputi: 

penentuan tujuan, penentuan pihak-pihak yang akan terlibat dalam penelitian 
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yang akan dilaksanakan, perumusan bentuk partisipasi  dari pihak yang terlibat,  

dan persiapan teknis lainnnya. 

 

c. Penetapan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ditetapkan di Provinsi Banten dengan pertimbangan 

peneliti adalah widyaiswara dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 

Provinsi Banten. LPMP adalah salah satu lembaga di bawah Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah 

membina guru-guru jenjang dasar. LPMP ada di setiap provinsi di Indonesia. 

Kedekatan peneliti dengan lokasi juga kedekatan peneliti dengan responden akan 

memberi makna lebih terhadap hasil penelitian. Baik bagi peneliti, guru maupun 

semua stake holder pendidikan terutama di Provinsi Banten. 

d. Pengurusan Izin 

Izin penelitian dimintakan pada direktur SPs UPI untuk ditujukan pada 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Kepala LPMP Provinsi Banten, 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Tangerang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten Serang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Kepala 

Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pandeglang dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Izin dimaksudkan 

agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dan untuk menghindari 

kesalahpahaman. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian sesuai dengan model 

explanatory design: Follow-up explanations model (Creswell, 2007, hlm. 85) 

adalah sebagai berikut: 

a. Pada fase pertama atau fase kuantitatif, peneliti melakukan training need 

assessment dengan survei dengan maksud untuk mengetahui kompetensi-

kompetensi apakah yang dibutuhkan guru melalui diklat guru profesionalisme SD 

kelas awal di Provinsi Banten. Sebagai responden adalah guru-guru SD kelas 
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awal yang ditetapkan sebagai sampel. Menurut Kerlinger (2002, hlm. 660) survei 

adalah penelitian yang mengkaji populasi (atau universe) yang besar maupun 

kecil, dengan menyeleksi atau mengkaji sampel yang dipilih dari populasi itu. 

Pemilihan survei dikarenakan jumlah guru SD kelas awal di Provinsi Banten 

sekitar 20.000 orang, merupakan populasi yang cukup besar. 

Setelah data kuantitatif survei diperoleh, peneliti melakukan analisis data 

dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil analisis kuantitatif menunjukan 

kompetensi mana yang perlu dikembangkan melalui diklat. Selanjutnya 

digunakan sebagai dasar untuk melangkah ke fase kedua. 

b. Pada fase kedua, peneliti melakukan perumusan pendekatan kualitatif 

dalam perumusan kurikulum diklat. Perumusan kurikulum dilakukan dengan 

interview mendalam terhadap para widyaiswara. Perumusan kurikulum adalah 

proses perumusan komponen kurikulum yang meliputi tujuan, struktur 

kurikulum, strategi dan evaluasi. Perumusan komponen kurikulum dilakukan 

dengan menjawab: (1) Bagaimana tujuan diklat guru profesionalisme SD kelas 

awal di Provinsi Banten? (2) Bagaimana struktur mata diklat guru profesional SD 

kelas awal di Provinsi Banten? (3) Bagaimana strategi pembelajaran diklat guru 

profesional SD kelas awal di Provinsi Banten? (4) Bagaimana sistem penilaian 

diklat guru profesional SD kelas awal di Provinsi Banten? (5) Bagaimana 

dokumen kurikulum diklat guru profesional SD kelas awal yang komprehensif 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian 

dan kompetensi sosial di Provinsi Banten? 

c. Langkah akhir dari penelitian adalah memvalidasi dokumen kurikulum 

dengan menggunakan teknik delphi. Teknik delphi  adalah proses iterasi untuk 

membuat konsesus oleh group ahli terhadap suatu persoalan. Proses iterasi untuk 

mencapai konsesus ini tidak mempertemukan para ahli secara phisik, satu dengan 

yang lain. Pada awalnya, para ahli (responden) memiliki pendapat yang berbeda 

terhadap persoalan yang diajukan, yang akan diakhiri penelitian ini dengan 

diperolehnya konsesus dari para ahli (panel of experts) terhadap persoalan 

tersebut. 

Banyaknya iterasi/putaran (round) dalam teknik delphi dapat ditentukan 

dari awal (sebelum penelitian) dan dilanjutkan sampai konsesus dari group 
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tercapai. Perlunya sejumlah putaran dikarenakan tidak mudah untuk menyatukan 

pendapat, tergantung pada persoalan khas yang diteliti (nature of the study).  

 

Langkah-langkah teknik delphi adalah sebagai berikut: 

1) Memilih ahli sebagai panel delphi. 

2) Pada putaran pertama, peneliti memberikan rumusan kurikulum yang 

telah disusun ke para ahli. 

3) Para ahli memberikan pendapatnya dengan melakukan koreksi terhadap 

rumusan kurikulum. Rumusan kurikulum dikembalikan pada peneliti. 

4) Putaran kedua, peneliti melakukan revisi rumusan kurikulum sesuai 

dengan pendapat mayoritas para ahli pada putaran pertama. Rumusan 

kurikulum hasil revisi diberikan kembali kepada para ahli.  

5) Para ahli memberikan masukan dan memberikan alasan. Rumusan 

kurikulum dikembalikan pada peneliti. 

6) Bila pada putaran kedua para ahli tidak memberikan koreksi pada 

rumusan kurikulum maka langkah delphi dihentikan, berarati sudah 

tercapai konsensus. Tetapi kalau ada ahli yang memberikan koreksi pada 

rumusan kurikulum di putaran kedua maka dilanjutkan pada putaran 

ketiga dengan langkah seperti langkah tiga dan seterusnya sampai tercapai 

konsesus. 

 

3. Tahap Laporan 

Tahap terakhir ini berupa  kegiatan  pelaporan dan diseminasi yaitu 

dengan menyusun laporan penelitian secara lengkap dan mendistribusikannya 

kepada pihak-pihak terkait. Hasil berupa laporan dapat menjadi rujukan dalam 

pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait, baik untuk implementasi 

maupun pengembangan lebih lanjut. 
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Alur  dan prosedur penelitian ini dapat dilihat pada  bagan  berikut  ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.3 Alur  dan prosedur penelitian 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan tindak lanjut setelah proses pengumpulan data 

dilakukan (Sukmadinata, 2010, hlm. 215), (Sugiyono, 2010, hlm. 207). Analisis 

data dilakukan terhadap empat kegiatan utama penelitian yaitu studi 

pendahuluan, need assessment dengan pendekatan kuantitatif, perumusan 

kurikulum dengan pendekatan kualitatif dan validasi produk dengan teknik 

delphi.  
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1. Analisis Data Studi Pendahuluan 

Pada tahap awal ini  kegiatan utamanya meliputi: kegiatan analisis 

kebutuhan, kajian pustaka yang relevan sesuai dengan pokok penelitian, serta 

berbagai persiapan  dan pengumpulan informasi  data empirik, sesuai   dengan 

masalah yang akan diteliti. 

Data yang diperoleh dalam studi pendahuluan pada umumnya berupa data 

kualitatif. Teknik analisis data dilakukan menggunakan  pendekatan kualitatif 

untuk mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang dimaksud 

adalah ketersediaan kurikulum, ketersediaan sarana penunjang diklat, dan laporan 

pelaksanaan diklat yang sudah dilakukan. 

Mendeskripsikan beberapa diklat yang pernah dilaksanakan di LPMP 

Banten, terutama dilihat dari struktur program/struktur kurikulumnya, 

ketersediaan kurikulum diklat yang akan dilaksanakan dan informasi dari guru 

yang pernah mengikuti diklat di LPMP Banten. 

Mendeskripsikan urgensinya kurikulum yang komprehensif yang dapat 

dijadikan pedoman dalam pelatihan guru-guru sekolah dasar, terutama melakukan 

analisis keadaan yang ada dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas guru 

sehingga diperlukan sebuah kurikulum yang dapat menjadi „pegangan‟ untuk 

setiap penyelenggara diklat guru SD. 

 

2. Analisis Data Need Assessment (Survei) 

Langkah-langkah analisis yang dikemukakan oleh Arikunto (2006, hlm. 

234) yang mengemukakan bahwa langkah-langkah pekerjaan analisis data 

kuantitatif meliputi persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan 

pendekatan penelitian. Dalam langkah persiapan dimaksudkan untuk mensortir 

data terutama data dari angket tertutup yang dilanjutkan dengan analisis statistik 

deskriptif. 

a. Persiapan  

Instrumen angket yang telah dikirim kembali oleh responden disortir. 

Instrumen yang terisi tidak penuh atau sebagaian besar item pernyataan tidak diisi 
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oleh responden, dibuang atau tidak digunakan. Instrumen yang diisi pada item 

pernyataan dengan dua pilihan jawaban,  dibuang atau tidak digunakan. 

Kekurangan jumlah sampel karena adanya proses pensortiran, akan dilakukan 

pengiriman angket ke responden baru dengan tetap mempertimbangkan proporsi 

sampel tiap kabupaten/kota. 

b. Analisis Statistik Deskriptif 

Dalam instrumen angket ada beberapa tagihan yang sebenarnya ingin 

diperoleh datanya yaitu nama, lama mengajar, pendidikan terakhir, asal sekolah 

dan alamat sekolah, tetapi untuk menjaga kerahasiaan responden peneliti 

memberikan keleluasan kepada para responden untuk memberikan data secara 

lengkap atau hanya memberikan sebagian.  

Permintaan data nama guru dan asal sekolah pada instrumen angket 

dengan maksud agar tidak terjadi pengisian dua atau lebih instrumen dilakukan 

oleh satu orang guru atau diisi oleh pengawas, peneliti dapat melakukan check 

and recheck.  

Permintaan data pendidikan terakhir dan lama mengajar responden, 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara pendidikan pada 

pilihan responden pada option instrumen. Juga korelasi antara lama mengajar 

responden dengan pilihan pada option instrumen. Jika korelasinya positif maka 

lama mengajar dan tingkat pendidikan responden tidak mempengaruhi responden 

dalam menentukan pilihan/mengisi istrumen angket. Perhitungan korelasinya 

menggunakan rumusan korelasi product moment (Sugiyono, 2010, hlm. 255), 

bentuknya sebagai berikut: 

        
∑  

√(∑   )(∑  )
  

Dimana: „x‟ adalah data pendidikan/lama mengajar dan „y‟ adalah data rata-rata 

otpion pilihan 

Sebagai langkah akhir analisis data kuantitaif survei adalah dengan 

mengkelompokan kesetiap kabupaten dan kota pilihan responden dalam tabel, 

kemudian dihitung untuk setiap item pernyataan berapa jumlah SP dan P dan 

dibagi dengan jumlah responden untuk menentukan prosentasi. Kategorisasi angka 



85 
 

Surjono, 2015  
PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) GURU PROFESIONAL SD 
KELAS AWAL DI PROPINSI BANTEN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

prosentasi apakah item angket akan menjadi bagian mata diklat atau tidak menjadi 

bagian mata diklat adalah: 

  0 %  -  49 %   tidak menjadi bagian 

51 %  - 74 % respoden dianggap ragu 

75 %  - 100 % menjadi bagian mata diklat 

Jika jumlah SP dan P besarnya prosentasinya 0% - 49%, responden merasa 

yakin pada kemampuan dirinya bahwa subkompetensi yang dipersyaratkan telah 

dikuasai atau kompeten. 

Prosentasi 51% - 74 %, responden merasa sudah kompeten atau subkompetensi 

yang dipertanyakan pada instrumen tersebut ditingkatkan melalui cara lain, tidak 

melalui diklat. Pada dasarnya pengembangan keprofesian guru/keprofesionalan guru 

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: pengembangan diri, pelaksanaan publikasi 

ilmiah, dan pembuatan karya inovatif.  

Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan 

profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya 

dalam pembelajaran/pembimbingan termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan 

yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan diri 

terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau 

meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup: kompetensi pedagogis, 

kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Pelaksanaan publikasi ilmiah meliputi kegiatan yang dilakukan guru 

berupa: 1) presentasi pada forum ilmiah; sebagai pemrasaran/nara sumber pada 

seminar, lokakarya ilmiah, koloqium atau diskusi ilmiah, 2) publikasi ilmiah hasil 

penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, 3) publikasi 

buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru, 

Pembuatan karya inovatif adalah pembuatan karya yang bersifat 

pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru 
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terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan 

dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. 

Prosentasi 75% - 100 %, responden merasa yakin subkompetensi yang 

dipertanyakan pada instrumen angket perlu ditingkatkan melalui diklat. 

 

3. Analisis Data tahap Perumusan Kurikulum 

Proses perumusan  kurikulum menggunakan pendekatan kualitatif. Data 

yang diperoleh merupakan data kualitatif. Selama proses pengumpulan dan 

setelah akhir pengambilan data peneliti melakukan analisis data. Analisis data 

memerlukan kerja keras dan daya kreatif seperti dinyatakan oleh Nasution (dalam 

Sugiyono, 2010, hlm. 334): 

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. 
Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang 

tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan 
analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang 
dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa 

diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. 

Analisis data merupakan pekerjaan yang sulit apalagi untuk analisis data 

penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data dan proses analisis data tidak 

dapat dilakukan secara terpisah atau berurutan, tetapi harus interaktif. 

Pengumpulan dan analisis data penelitian kualitatif bersifat interaktif, 

berlangsung dalam lingkaran yang saling tumpang tindih (Sukmadinata, 2010, 

hlm. 114). Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data (Sugiyono, 2010, 

hlm. 337) 

Menurut Creswell (2007, hlm. 131-132) langkah-langkah analisis data 

kualitatif  dimulai dari coding yaitu membagi text menjadi paragraf, kalimat dan 

phrase. Coding is the process of grouping evidence and labeling ideas so that 

they reflect increasingly broader prespectives (Creswell, 2007, hlm.132).   

Setiap data diberikan label, antar label disatukan menjadi kode kemudian 

antar kode disatukan menjadi tema (kategorisasi), yang terakhir antar tema 

disatukan menjadi satu makna. Proses ini memerlukan revisi, modifikasi dan 

perubahan yang berlangsung terus sampai tidak memberi informasi baru. 
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Pada fase 2 (penelitian kualitatif) peneliti meminta pendapat pada 

beberapa widyaiswara mengenai tujuan, struktur mata diklat, strategi dan evaluasi 

diklat, kemudian peneliti menganalisis data dengan mencari ide-ide yang sama 

kemudian menyatukan menjadi satu makna, baik dalam tujuan, struktur mata 

diklat, strategi dan evaluasi diklat. 

 

4.  Analisis Data tahap Validasi Kurikulum 

Langkah akhir dari penelitian adalah memvalidasi dokumen kurikulum. 

Validasi dapat berbentuk validasi empiris yaitu dengan mengujicobakan produk 

kurikulum atau validasi teoritis dengan menghadirkan beberapa pakar atau tenaga 

ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru. Proses validasi 

produk oleh para ahli seperti disampaikan Sugiyono (2010, hlm. 414): 

Validasi produk dapat dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar 

atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru 
yang dirancang. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, 

sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatan. 

Salah satu cara validasi teoritis produk yaitu menggunakan teknik delphi. 

Teknik delphi  adalah proses iterasi untuk mencapai konsesus dari panel ahli 

terhadap suatu persoalan. Proses dalam pencapaian konsesus, panel ahli tidak 

dipertemukan secara phisik satu dengan yang lain. Pada awalnya, panel ahli 

(responden) memiliki pendapat yang berbeda terhadap persoalan yang diajukan, 

yang akan diakhiri penelitian ini dengan diperolehnya konsesus dari panel ahli 

(panel of experts) terhadap persoalan tersebut. 

Proses analisis data hasil validasi dilakukan dengan mengelompokan 

seluruh pendapat ke masing-masing komponen kurikulum. Selanjutnya pendapat 

mayoritas delphi panel untuk setiap komponen kurikulum, digunakan untuk 

merubah/memperbaiki deskripsi komponen kurikulum sehingga diperoleh 

dokumen kurikulum versi baru yang kemudian dikirim kembali ke delphi panel 

pada putaran 2. Analisis hasil putaran 2 dilakukan sama seperti putaran 1, jika 

tidak ada lagi usulan perubahan/revisi masing-masing komponen kurikulum 

maka dokumen kurikulum dianggap valid secara teoritis. Validitas empiris 

dengan uji coba produk dari dokumen kurikulum tidak dapat dilakukan karena 

pertimbangan waktu dan biaya. 
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