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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 dirancang untuk

mendapatkan suatu informasi dalam keadaan sekarang. Penelitian deskriptif

juga dilaksanakan untuk mengembangakan tujuan yang luas dari ilmu

pengetahuan, biasanya untuk mengembangakan ilmu yang mendasari masalah

dalam penjelasan51.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang

mengungkapkan situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan

secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulaan data

dananalisis data yang revelan diperoleh darisituasia lamiah.52

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar

Kiri Hilir.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober samapai dengan

bulan November 2017.

51Rukaesih A. Maolani dan Uco Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:
Rajawali Pres, 2015), hlm. 72

52Djam’an Satori dan  Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta, 2011), hlm. 25
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D. Informan Penelitian

“Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan popolasi, karena penelitian
kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi tertentu dan hasil
kejadiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi di transferkan
ketempat lain pada situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada
kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan
resfonden, tetapi sebgai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru
dalam penelitian.53

Berdasarkan kutiapan diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian

kualitaitf tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat

dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajianya

tiadak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada

situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang

dipelajari. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan

informan tambahan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala

Sekolah dan guru matapelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Kampar Kiri Hilir.Yang berjumlah 2 orang guru. Sedangkan Wakil Kepala

Sekolah bagaian kurikulum dijadikan informan tambahan.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini yang menjadi subjek adalah Kepala Sekolah dan guru

mata pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri

Hilir. Yang berjumlah 2 orang guru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian

ini adalah upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional

guru ekonomi di Sekolah Mengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Hilir.

53Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 215
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F. Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitain ini

adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapa

nantara pewaancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan

maksud menghimpun informasidari interviewee, interviewee pada

penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan

pemahaman diperoleh.54 Peneliti dalampenelitian ini menggunakan

wawancar aterstruktu runtuk memperoleh data yang terkait upaya kepala

sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru ekonomi di

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Hilir.Wawancara

terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan

instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang

alternative jawabannya sudah disiapkan.55

Peneliti mewawancarai informan yang telah ditunjuk oleh

informan kunci yaitu kepala sekolah dan guru ekonomi yang berjumlah 2

orang .

2. Dokumentasi

Dokumentas iyaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari

tempat penelitian, yaitu penulis memperoleh arsip dan dokumen yang

berkenaan dengan sekolah tersebut yaitu keadaan guru, tenaga

administrasi, sarana dan prasarana, jumlah siswa, dan data yang relevan

terhadap penelitian.

54Djam’an Satori dan Aan Komariah, Op Cit., hlm. 129
55Sugiyono, Op Cit., hlm. 73
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G. 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 tidakperlu.56

Penelitian dalam mereduksi data akan memilih dan menyeleksi

data yang diperoleh dalam penelitian agar peneliti bias menggambarkan

penelitian ini lebih jelas. Peneliti mereduksi data dimulai dari menentukan

focus penelitian, menyusun pertanyaan penelitian, dan menentukan

informan dalam penelitian.Peneliti dalam mereduksi data akan dibantu

oleh pembimbing.Karena peneliti baru pertama melakukan penelitian

kualitatif.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langsung selanjutnya adalah

menyajikan data, penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuku

raiansingkat.57

Sajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang

bersifat naratif. Display data akan memudahkan untuk memahami apa

yang terjadi, data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk

teksnaratif yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan

56Sugiyono, Op Cit, hlm. 338
57Sugiyono. Op Cit, hlm. 341
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penelitian terhadap upaya kepala sekolah meningkatkan kompetensi

profesional guru ekonomi. 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.58

Langkah 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.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan penelitian untuk pengecekan data

melalui dua keabsahan data, yaitu:

1. Ujikredibiltas data dengan menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya pendukung

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, contohnya

rekaman wawancara, foto interaksi dengan informan, dan lembaran

observasi.59

Peneliti dalam penulisans kripsi ini, akan melampirkan bukti-bukti

dokumentasi selama penelitian berlangsung. Dokumentasi tersebut berupa

pedoman wawancara, hasilwawancara, lembaran instrumen yang

dilakukan peneliti.

58Djam’an Satori, MA dan Dr. Aan Komariah, M.Pd. Op Cit, hlm. 100
59Sugiyono. Op Cit, hlm. 375
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2. Ujikredibilitas 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.60 Apabila data yang ditemukan disepakati

oleh para pemberi data berarti datanya data valid, sehingga semakin

kredibel atau dipercaya.

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.

60Ibid, hlm. 375


