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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik

yaitu metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data

yang mengandung makna.  penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan

permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam angka-

angka kemudian dianalisa dengan menggunakan asumsi dan kajian teori.52

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang

mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan

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

dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi alamiah.53

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Pekanbaru yang terletak di Jalan Nusa Indah No. 4, Kecamatan Payung Sekaki

Kelurahan Labuh Baru Timur yang akan dilaksanakan pada 8 Januari 2018.

52Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2010), h. 8

53 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta 2011), h. 25
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D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi yang

ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru yaitu sebanyak 10 guru

ekonomi. Yang menjadi objek penelitiannya adalah aspek kinerja guru mata

pelajaran ekonomi.

E. Informan Penelitian

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 ke populasi, tetapi

ditransferkan ketempat lain pada situasi yang memiliki kesamaan dengan

situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif

bukan dinamankan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan,

informan, teman dan guru dalam penelitian.54

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut

yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan diharapkan, atau mungkin

dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi

obyek/situasiyang diteliti.55

Informan yang ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik

purpose sampling tersebut adalah guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas

54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2013), h.298

55 Ibid, h.300
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Negeri 2 Pekanbaru. Sehingga diperoleh informan penelitian sebanyak 10

orang guru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini

adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dibawah ini penulis

uraikan masing-masing dari teknik pengumpulan data tersebut:

1. Wawancara

Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau

percakapan antara pewawancara (intervewer) dan terwawancara

(interviewee) dengan maksud menghimpun informasi dari interviewee.

Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya

pengetahuan dan pemahaman diperoleh. Penelitian daam penelitian ini

menggunakan dua teknik wawancara, yaitu:

a. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas

dimana penelitian ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk menggumpulkan

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.56 Wawancara tidak

terstruktur digunakan pada aspek guru yang akan diteliti.

Peneliti menggunakan wawancara ini kepada informan kunci

untuk memperoleh informan sumber data yang telah dipilih oleh

informan kunci dengan pertimbangannya, dimana pertanyaan dalam

56 Ibid, h. 233
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wawancara ini belum tersusun secara sistematis, tetapi hanya pedoman

secara garis besar agar peneliti dapat menggai informasi lebih dalam

lagi tentang siapa saja yang pantas menjadi informan. Wawancara ini

digunakan bertujuan untuk menggali dan mendalami informasi

tetntang informan yang dianggap bisa mewakili situasi yang akan

diteliti. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala

sekolah sedangkan informan tambahannya adalah guru ekonomi di

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru.

b. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik

pengumpulan data, bila data atau pengumpulan data telah mengetahui

dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena

itu, dalam melakukan wawancara pengumpulan data telah

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan

tertulis kepada kepala sekolah yang alternatif jawabannya pun telah

disiapkan dalam penelitian ini.57 Wawancara ini dugunakan kepada

kepala sekolah tentang kinerja guru ekonomi.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara

yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.58

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data primer yang

ditujukkan pada guru ekonomi yang ada di Sekolah Menengah Atas

57 Ibid, h. 233
58 Ibid, h. 234
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Negeri 2 Pekanbaru yaitu dengan mengamati langsung upaya yang

dilakukan oleh guru-guru tersebut dalam meningkatkan efektifitas

penilaian kinerja guru. Observasi ini dilakukan pada aspek kinerja guru

ekonomi, yang meliputi penilaian perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif, dan penilaian pembelajaran

yang dilakukan pada guru ekonomi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

tidak langsung ditujuka pada subjek penelitian, karena penelitian

dilakukan melaui dokumen atau catatan-catatan yang ada, baik berupa

dokumen primer atau dokumen sekunder.59 Teknik ini digunakan untuk

memperoleh data-data pendukung dalam penelitian seperti data tentang

deskripsi lokasi penelitian, keadaan sekolah, keadaan saran dan prasarana,

jumlah guru dan siswa, dan lain-lain yang dianggap membantu

pengumpulan data penelitian dilapangan.

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 tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas. 60 Mereduksi data dalam

penelitian pendidikan ini bisa memfokuskan pada guru-guru.

59 Ibid, h. 133
60 Ibid, h. 134
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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 penelitian, dan menentukan

informan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

menyajikan data, penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk

uraian singkat. 61 Penyajian data diperoleh setetah dirangkum berupa

bentuk uraian, bukti fisik yang kemudian diolah dalam bentuk uraian.

Penyajian data berbentuk laporan hasil observasi penelitian secara

langsung yang disajikan dalam bentuk uraian, sedangkan hasil

dokumentasi ditunjukkan dalam bentuk bukti fisik selama penelitian.

Sajian data dalam penelitian kualitaif dengan teks yang bersifat

naratif Display akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, data

dalam penelitian ini akan di sajikan dalam bentuk teks naratif yang

merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti

terhadap gaya belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Data hasil

penelitian  yang di sajikan per indikator.

Kesimpulan hasil penelitian dalam bentuk kalimat dengan rumus

sebagai berikut :

Rumus : P = x 100%

61 Ibid, h. 134
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P = Angka Persentase

F = Frekuensi yang sedang di cari persentase nya

N = Number of case (jumlah frekuensi)62

Berdasarkan indikator-indikator yang telah penulis nyatakan diatas

maka kinerja guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Pekanbaru dapat di kategorikan dengan menggunakan standar sebagai

berikut :

1. Sangat Efektif, apabila mencapai 81% - 100%

2. Efektif, apabila mencapai 61% - 80%

3. Kurang Efektif, apabila 41% - 60%

4. Tidak Efektif, apabila mencapai 21% - 40%

5. Sangat Tidak Efektif, apabila mencapai 1% - 20%63

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi saripati jawaban

rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yng

berharga bagi praktek dan pengembangan ilmu. 64 Langkah terakhir

peneliti lakukan dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan

melakukan verivikasi. Dalam kegiatan ini peneliti berupaya menunjukkan

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

62 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2008,
h. 43

63 Ibid, h.28
64 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Op. Cit, h. 100
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H. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan peneiti untuk pengecekan data melalui

dua keabsahan data yaitu:

1. Uji Kredibilitas Data dengan Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya pendukung

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, contonya

rekaman wawancara, foto interaksi dengan informan, dan lembar

observasi.65 Peneliti dalam penulisan skripsi ini, akan melampirkan bukti-

bukti dokumentasi selama penelitian berlngsung. Dokumentasi tersebut

berupa pedoman wawancara, hasil wawancara, dan lembar instrumen yang

dilakukan peneliti.

2. Uji Kredibilitas 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.66 Apabila data yang ditemukan disepakati

oleh para memberi data berarti datanya valid, sehingga semakin kredibel

atau terpercaya. 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.

65 Sugiyono, Op. Cit, h. 375
66 Ibid, h. 375


