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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Minas. Penelitian ini dimulai

pada tanggal 9 - 26 Januari 2018. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas alasan

bahwa persoalan-persoalan yang dikaji oleh penulis ada dilokasi tersebut dan

lokasi ini bisa dijangkau oleh penulis dan pihak yang bersangkutan selaku

sekolah dan guru mata pelajaran ekonomi kelas X IIS memberikan izin dan

kesempatan untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru Ekonomi kelas X IIS yang berjumlah

1 orang yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minas, sedangkan

objek dari penelitian ini adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta

didik dalam proses pembelajaran ekonomi oleh guru di Sekolah Menengah

Atas Negeri 1 Minas.

C. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, penelitian

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu

dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi ditransferkan

ketempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam
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penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber

atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.36

Sampel dalam penelitian ini adalah guru ekonomi kelas X IIS yang

berjumlah 1 orang di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minas Kecamatan

Minas Kabupaten Siak. Selanjutnya untuk melengkapi data penelitian, peneliti

mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada beberapa peserta

didik kelas X IIS.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi secara terminologis dimaknai sebagai pengamatan atau

peninjauan secara cermat.37 Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung pada

kondisi lingkungan objek penelitian sehingga didapat gambaran secara

jelas pada kondisi objek penelitian tersebut.38 Metode ini dilakukan

peneliti guna mengamati situasi latar alami dan aktivitas pembelajaran

yang dilakukan yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minas.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk megumpulkan data dengan

mengadakan tatap muka secara langsung antara orang bertugas

mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek

36Sugiyono, Op. Cit. hlm. 298
37 Kaelan, Metode Penelitian KualitatifInterdisipliner, Yogyakarta: Paradigma,

2012, hal. 100
38 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif , Jakarta: Kencana Prenada Media

Grup, 2013, hal. 117
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penelitian.39 Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang,

meibtakan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan

tertentu.40 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang

dilakukan oleh dua pihak yang pewawancara yang mengajukan pertanyaan

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.41

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mengumpulkan data dengan

melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia yang digunakan

untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan.42

Teknik pengumpulan data dengan doumentasi ini untuk mendapatkan data

melalui dokumen-dokumen baik berupa RPP, silabus, buku, kalender

pendikan sekolah, program semester, program tahunan, profil sekolah dan

lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

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

membuang yang tidak perlu.43 Dengan demikian data yang telah direduksi

39 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011, hal. 89
40 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,

2010, hal 180.
41 Lexy J. Moeleong, .Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2012, hal. 186
42 Ahmad Tanzeh, Op.Cit, hal. 92
43 Ibid, hal. 247
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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 dimulai dari menentukan fokus penelitian, menyusun

pertanyaan dan menentukan informan dalam penelitian. Peneliti dalam

mereduksi data akan dibantu oleh pembimbing karena peneliti baru

pertama kali melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif.

Apabila data telah terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok

data yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif

yang digambarkan dengan kata-kata atau simbol.44

Penulis 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.

Mengingat penelitian ini deskriptif, maka teknik analisis data yang

digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan persentase.

Adapun rumus yang digunakan yaitu:

P = 100%
F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya

44 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:
Rineka Cipta, 2006, hal. 239
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N = Number Of Case (jumlah frekuensi)

P = Angka Persentase45

Adapun kompetensi pedagogik guru yang berhubungan dengan

pemahaman guru tentang peserta didik pada mata pelajaran ekonomi dapat

diklasifikasikan kedalam lima kategori yaitu; sangat baik, baik, cukup

baik, kurang baik, dan tidak baik yang dapat dipersentasekan sebagai

berikut:

1. 81% - 100% dikategorikan sangat baik

2. 61% - 80% dikategorikan baik

3. 41% - 60% dikategorikan cukup baik

4. 21% - 40% dikategorikan kurang baik

5. 0% - 20% dikategorikan tidak baik.46

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.47

Penyajian data diperoleh setelah dirangkum berupa bentuk uraian, bukti

fisik yang kemudian diolah dalam bentuk uraiannya. Penyajian data

berbentuk laporan hasil observasi kompetensi pedagogik guru yang

berhubungan dengan pemahaman guru tentang peserta didik yang

disajikan dalam bentuk persentase kemudian diuraikan dengan hasil

wawancara siswa terkait kompetensi pedagogik guru yang berhubungan

45 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
2009, hal. 43

46 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta,
2011, hal. 15

47 Sugiyono, Op.Cit, hal. 249
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dengan pemahaman guru tentang peserta didik. Sedangkan hasil

dokumentasi akan disajikan dalam bentuk fisik selama penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kulitatif merupakan temuan baru

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa dekskripsi atau

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga

setelah diteliti menjadi jelas.48

Langkah terakhir penulis lakukan dalam menganalisis data adalah

menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Pada kegiatan ini penulis

berupaya menunjukan data-data yang akurat dan objektif.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan peneliti untuk pengecekan data

melalui dua keabsahan data, yaitu:

1. Uji kredibilitas Data dengan Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud di sini adalah adanya pendukung

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.49 Contohnya

rekaman wawancara, foto dan lembaran observasi. Penelitian dalam

penulisan skripsi ini, akan melampirkan bukti-bukti dokumentasi selama

penelitian berlangsung.

48 Ibid, hal. 253
49 Ibid, hal.275
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2. Uji kredibilitas dengan Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk

megetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang

diberikan oleh pemberi data.50 Peneliti melakukan member check dengan

cara melihatkan hasil pengumpulan data kepada pemberi data setelah

melakukan wawancara.

50 Ibid, hal. 276


