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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif fokusnya 

adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan ungkapan 

larangan. Menurut Djam’an Satori dan Aan Komariah 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.
33

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun 2018 yang 

terhitung dari awal Oktober 2018 hingga Desember 2018. Penelitian ini 

berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru. Penelitian lokasi ini 

didasarkan atas alasan bahwa permasalahan yang dikaji peneliti ada dilokasi. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah guru bidang studi ekonomi yang berjumlah 2 

orang di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru, Sedangkan objek 

penelitian ini adalah peran guru sebagai motivator dan sebagai pengelola kelas 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ekonomi di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 9 Pekanbaru. 
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D. Informan Penelitian  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
34

Adapun informan 

dalam penelitian ini yaitu informan kunci yaitu guru, informan utama yaitu 

siswa siswi kelas XI IPS, dan informan tambahan yaitu Wakil Kurikulum 

SMAN 9 Pekanbaru. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu; ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.
35

 Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan wawancara tidak terstuktur atau bisa dikatakan wawancara 

informal, sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung 

dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu data berupa foto atau portofolio, dipergunakan 

untuk mengetahui tentang keadaan guru, keadaan siswa, sarana prasarana 

yang dimiliki Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru. 
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F. Teknik Analisis Data  

1. Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum memilah hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
36

 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data, penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchat dan sejenisnya.
37

 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, 

maka akan memudahkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

difahami tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Dalam kegiatan ini peneliti berupaya 

menunjukkan data-data yang akurat dan objektif serta tidak direkayasa 

sama sekali. 

 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data yang digunakan peneliti untuk pengecekan data 

melalui data keabsahan data yaitu: 
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1. Uji Kredibilitas Data dengan Menggunakan Bahan Referensi 

Referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan oleh peneliti, contohnya rekaman wawancara, 

foto interaksi dengan informan, dan lembaran observasi.
38

 

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 para pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati 

oleh para pemberi data berarti datanya data valid, sehingga semakin 

kredibel/dipercaya. 
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