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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu aktivitas yang

bertujuan untuk menggambarkan situasi atau fenomena, yang di rancang untuk

mendapatkan suatu informasi dalam keadaan sekarang. Penelitian deskriptif

juga dilaksanakan untuk mengembangkan tujuan yang luas dari ilmu

pengetahuan, biasanya untuk mengembangkan ilmu yang mendasari masalah

dan penjelasan.85

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian atau metode penelitian yang akan penulis

gunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku

Moelong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang

diamati.86

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 5

Pekanbaru. Penelitian ini dimulia bulan Mei sampai  bulan Agustus 2017.

Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena penulis menemui gejala-

gejala yang berkaitan dengan prinsip-prinsip evaluasi dalam kurikulum 2013.

85 Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2015), h. 72

86 Lexy J. Moeleong, Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2012), h. 4.
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D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru ekonomi yang ada di Sekolah

Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru, sedangkan objek dari penelitian ini

adalah prinsip-prinsip evaluasi dalam kurikulum 2013 pembelajaran ekonomi

di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru.

E. Intrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif yang menjadi intrumen atau alat penelitian

adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi

jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan intrumen penelitian sederhana,

data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.87

Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis harus menguasai semua

yang berkaitan dengan penelitian, mulai dari penguasaan terhadap teori yang

digunakan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Penulis dalam

melakukan penelitian menggunakan instrumen observasi dan wawancara

untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian.

F. Informan dan Sumber Data

Menurut Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian kualitatif,

menyatakan bahwa:

“dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena
penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi
sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi,
tetapi ditransferkan  ke tempat lain pada situasi yang memiliki
kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel

87Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), h. 61.



58

dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai
narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam
penelitian”.88

Menurut Prof.Dr. Djam’an Satori, MA dan Dr.Aan Komariah, M.Pd

dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif menyatakan bahwa:

“populasi dalam penelitian kualitatif adalah objek atau subjek yang
berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-
syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. berkaitan
dengan objek berkenaan dengan “siapa” dan “apa” siapa yang akan
diteliti berkaitan dengan orang yang berada pada unit penelitian atau
analisis yang diteliti (individu, kelompok, atau organisasi). Sedangkan
“apa” yang akan diteliti merujuk pada isi, yaitu ”data apa” cakupannya
dan juga waktu”.89

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen

lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi

kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

1. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau

diwawancarai merupakan sumber data utama dicatat melakui catatan

tertulis atau melalui perekaman video, Pengambilan foto atau film.

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara dan pengamatan

berperan serta merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat,

mendengar dan bertanya.90

88 Ibid.,h. 50.
89 Djaman Satori, MA dan Aan Komariah, Metodologi Penenelitian Kualitatif, (Bandung:

Alfabeta, 2011), h. 46.
90 Lexy J. Moeleong. Op. Cit., h. 157.
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2. Sumber Tertulis

Sumber berupa buku dan majalah juga termasuk kategori ini.

Buku, disertasi dan tesis, biasanya tersimpan diperpustakaan terdapat

buku riwayat hidup, buku terbitan pemerintah majalah-majalah seperti

jurnal tempat menerbitkan penemuan-penemuan hasil penelitian.91

3. Foto

Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk

penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan

untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering dianalisis secara

induktif. Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas besar

sekali manfaatnya, hanya perlu diberi catatan khusus tentang keadaan

dalam foto yang biasanya, apabila diambil secara sengaja, sikap dan

keadaan dalam foto menjadi sesuatu yang sudah dipoles sehingga tidak

menggambarkan keadaan sebenarnya.92

4. Data statistik

Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang

telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya.

Mempelajari statistik dapat membantu peneliti memahami persepsi

subjeknya. Masuknya Koran ke desa X misalnya telah meningkatkan

91 Ibid., h. 159.
92 Ibid., h.160-161.
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kesadaran penduduk desa untuk secara lebih intensif mempelajari

program Paket A.93

Subjek penelitian ini akan ditentukan berdasarkan teknik purposive

sampling, yakni suatu teknik sampling atau teknik pengambilan informan

sumber data dengan pertimbangan tertentu dari pihak peneliti sendiri.94

Sebagaimana diketahui dalam penelitian kualitatif, peneliti akan memasuki

situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-

orang yang dipandang tahu tentang situasi dalam objek penelitian penulis.95

Oleh karena itu sesuai dengan fokus dari penelitian ini, subjek yang

akan dijadikan informan yaitu guru mata pelajaran ekonomi dan beberapa

siswa kelas X IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan teknik

berikut.

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan

data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal

yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda,

waktu, peritiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara

93 Ibid., h.162-163
94 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (dalam Perspektif Rancangan Penelitian),

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 198.
95 Ibid.
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yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti

perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.96

Observasi digunakan untuk mengamati prinsip-prinsip evaluasi

dalam kurikulum 2013 pembelajaran ekonomi di kelas X IPS di Sekolah

Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. Observasi dilakukan kepada guru

ekonomi kelas X IPS.

2. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalahwawancara yang sesuai dengan

pedoman penelitian. Wawancara terstruktur disebut sebagai suatu

wawancara erfokus. Pertanyaan-pertanyaan wawancara telah dirumuskan

terlebuh dahulu, dan informan diharapkan menjawab dalam hal-hal

kerangka wawancara dan definisi arau ketentuan dari masalah.97

Wawancara terstruktur digunakan untuk mendukung data-data

yang diamati melalui observasi yang dilakukan kepada guru ekonomi

tentang prinsip-prinsip evaluasi dalam kurikulum 2013 pembelajaran

ekonomi kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru.

Wawancara terstruktur ini dilakukan kepada beberapa siswa kelas X IPS.

3. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih

kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi,

kehidupan dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masayarakat, dan

96 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:
Ar-ruzz Media, 2014), h. 183.

97 Sugiyono., Op. Cit., h. 74.
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autoboigrafi,98 atau dengan kata lain jika didukung bukti-bukti dokumen

hasil wawancara atau pengamatan dapat lebih dipercaya. Data yang akan

dikumpulkan dengan teknik ini meliputi profil Sekolah Menengah Atas

Negeri 5 Pekanbaru dan Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP), Foto Dokumentasi, dan Surat Keterangan Penelitian.

H. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas99. Mereduksi data dalam

penelitian pendidikan bisa memfokuskan pada, murid-murid yang

memiliki kecerdasan tinggi dengan mengkategorikan pada aspek, gaya

belajar, prilaku social, interaksi dengan keluarga dan lingkungan dan

prilaku di kelas.100

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas. Peneliti dalam mereduksi data akan memilih

dan menyeleksi data yang diperoleh dalam penelitian agar peneliti bisa

menggambarkan penelitian ini lebih jelas. Peneliti mereduksi data

98 Burham Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.
83.

99Sugiyono, Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 338.

100 Ibid., h. 339.
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dimulai dari menentukan fokus penelitian, menyusun pertanyaan dan

menentukan informan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif. Apabila data telah

terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu data

kualitatif yang berbentuk angka-angka dan data kuantitaif yang

digambarkan dengan kata-kata atau simbol.101

Pada penelitian ini menggunakan dua alternatif pilihan untuk

kegiatan observasi. Adapun pilihannya sebagai berikut:

1. Alternatif pilihan “YA” diberi skor 1 pada anggapan sikap yang

mendukung sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan.

2. Alternatif pilihan “Tidak” diberi skor 0 pada anggapan sikap yang

tidak mendukung sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan.

Meningat penelitian ini deskriptif, maka teknik analisis data yang

digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan persentase.

Adapun rumus yang digunakan yaitu:

P = 100%
Keterangan:

F = frekuensi yang sedang dicari presentasenya

N = Number Of Case (jumlah frekuensi)

P = Angka Presentase102

101 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), h.239.

102 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009),
h. 43.
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Adapun prinsip-prinsip evaluasi dalam kurikulum 2013

pembelajaran ekonomi dapat diklasifikasikan kedalam lima kategori

yaitu; sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik yang

dapat dipresentasekan sebagai berikut:

81% - 100% dikategorikan sangat baik

61% - 80% dikategorikan baik

41% - 60% dikategorikan cukup baik

21% - 40% dikategorikan kurang baik

0% - 20% dikategorikan tidak baik.103

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langsung selanjutnya adalah

menyajikan data, penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyatakan “the most frequent

from display data for qualitative research data in the past has been

narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data

dalam penelitian

Display data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang

merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan penelitian

terhadap prinsip-prinsip evaluasi dalam kurikulum 2013 pembelajaran

103 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta,
2010), h. 15.
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ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru , data hasil

analisis akan disajikan perindikator.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi sari pati jawaban

rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang

berharga bagi praktek dan pengembangan ilmu.104Langkah terakhir

peneliti lakukan dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan

melakukan verifikasi. Dalam kegiatan ini peneliti berupaya menunjukkan

data-data yang akurat dan objektif serta tidak direkayasa sama sekali.

I. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan peneliti untuk pengecekan data

melalui tiga keabsahan data, yaitu:

1. Uji Kredibilitas data dengan Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi pada uji keabsahan data adalah pendukung untuk

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh,

data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman

wawancara. Daya tentang interaksi manusia atau gambaran suatu

keadaan perlu didukung oleh foto-foto.105 Alat bantu perekam data dalam

penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat

diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh

peneliti.106

104 Prof. Dr. Djam’an Satori, MA dan Dr. Aan Komariah, M.Pd. Op. Cit., h.100.
105 Ibid., h. 128.
106 Ibid., h. 128.
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2. Uji Kredibilitas data dengan Member Check

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang

diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati

oleh para memberi data berarti datanya data valid, sehingga semakin

kredibel atau dipercaya.107

Peneliti melakukan member check dengan cara melihatkan hasil

pengumpulan data kepada pemberi data setelah melakukan wawancara

kepadanya dan diminta untuk menandatangani pedoman wawancara

supaya lebih otentik.108

107 Ibid., h. 129.
108 Ibid., h. 130.


