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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif adalah metode

penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah.40. penelitian ini

dapat juga disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif dnegan rumus

persentase, maksud dari deskriptif dan rumus persentase sebab dalam

kualitatif ini menggunakan rumus persentase angka yang kemudian di

analisis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian

Kualitatif yaitu metode penelitian berlandaskan pada filsafah dan teori.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2018.

Sedangkan penelitian ini berlokasi di SMA PGRI Rengat Kabupaten

Indragiri Hulu.

D. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Guru Ekonomi di SMA

PGRI Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

40 Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D.
Bandung : Alfabeta
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b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Analisis Penerapan

Kurikulum 2013 oleh Guru Ekonomi di SMA PGRI Rengat Kabupaten

Indragiri Hulu.

E. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, 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.41

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

yakni 1 orang guru ekonomi yang menerapkan Kurikulum 2013.

41Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
Bandung: Alfabeta, hlm. 215
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F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk

mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu

kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya

maupun dalam situasi buatan.42 Observasi atau melakukan pengamatan

langsung dilapangan untuk melihat gejalan-gejala yang terjadi dan

analisis penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran Ekonomi di

SMA PGRI Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk melihat

gejala-gejala yang terjadi dan Penerapan Kurikulum 2013 oleh Guru

Ekonomi. Adapun alternative jawaban dalam lembar observasi

menggunakan alternative “ya” dan “tidak”.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, biasanya dilakukan jika

ingin diketahui hal-hal yang lebih mendalam dari informen. Data yang

di hasilkan adalah data yang kualitatif.43Wawancara ini digunakan

untuk mendapatkan informasi pendukung dari data observasi yang

didapat dari responden penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada guru ekonomi

sebagai data pendukung. Wawancara yang digunakan dalam penelitian

42 Riduwan, 2013. Belajar mudah penelitian, Bandung: Alfabeta, hal 77
43Aty Herawati, 2016. Teknik penyelesaian Penelitian Kualitatif, Jakarta: Universitas

Terbuka, Jurnal Statistik dan Probabilitas, diakses Tanggal 27 November 2016.
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ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk

mengetahui Analisis Penerapan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas PGRI Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan

sejumlah dokumen mengenai profil sekolah, data siswa, dan data guru

di SMA PGRI Rengat Kabupaten Indagiri Hulu.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Kualitatif

Analisis data yang digunakan untuk mengatahui Analisis

Impelentasi Kurikulum 2013 oleh Guru Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas PGRI Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu analisis

data kualitatif dengan menggunakan analisis data kualitatif model

miles dan hubermanyang terbagi menjadi 3 tahapan (reduksi data,

penyajian dan pembahasan atau kesimpulan). Sebelum masuk ke

rumus statistik, terlebih dahulu dicari persentase jawaban pada item

pertanyaan  variabel dengan rumus sebagai berikut:

P = x 100%

Keterangan:

P : Angka Persentase

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya
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N : Number of Cases (Jumlah Frekuensi)44

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan

diberi kriteria sebagai berikut:

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik/ sangat tinggi.

b. 61% - 80% dikategorikan baik/ tinggi.

c. 42% - 60% dikategorikan cukup baik/ sedang.

d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik/ rendah.

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik/ sangat rendah.45

2. Tahap Reduksi Data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data,

dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama proses

penelitian.

3. Tahap Penyajian Data

Penyajian data adalah format yang menyajikan informasi secara

tematik kepada pembaca. Dalam tahap penyajian data ini penulis akan

memaparkan hasil penelitian yang dilakukan selama proses

pengambilan data atau reduksi data dengan cara menganalisis.

44Anas Sudijono.2014, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 43
45Riduwan, 2010, Skala Pengukuran Variabel-Variabel penelitian, Bandung: Alfabeta, Hlm

15
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4. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan setelah

data yang dikumpulkan dalam proses reduksi yang telah dianalisis

dalam penyajian data melalui berbagaimacam tahapan, maka akan

dilakukan penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah

yang ada pada bab terdahulu.


