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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. 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 pengumpulaan data dan analisis data yang revelan diperoleh dari situasi 

alamiah.
38

 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2018 hingga Oktober 2018. 

Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa 

persoalan-persoalan yang diteliti ada dilokasi ini. Selain dari itu, dari segi 

pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau 

sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dilokasi tersebut.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 1 (satu) orang guru ekonomi kelas XI 

Juruan IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. Sedangkan yang 

menjadi objek penelitian ini adalah peranan guru ekonomi dalam mengatasi 
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kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

 

D. Informan Penelitian  

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi social 

tertentudan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi 

ditransferkan ketempat lain pada situasi yang memiliki kesamaan dengan 

situasi social pada kasus dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan informan.
39

 

Oleh karena itu sesuai dengan fokus dari penelitian ini, subjek yang 

akan dijadikan informan yaitu 2 orang guru ekonomi kelas XI sebagai 

informan kunci, dan 2 orang murid kelas XI sebagai informan utama, dan 1 

orang Kepala Sekolah sebagai informan tambahan diSekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Pekanbaru. 

 

E. Teknik Pengambilan Informan 

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, 

melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang 

tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang 

diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan 

dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi 

karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random.
40
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Jadi, penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat 

peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. 

Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan 

memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau 

informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya itu, peneliti dapat 

menetapkan informan lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data 

lebih lengkap.
41

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Di bawah ini penulis uraikan 

masing-masing dari teknik pengumpulan data tersebut: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dalam penelitian merupakan 

suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati 

terhadap objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengamati objek penelitian yang berkaitan denganperanan guru 

ekonomi dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

2. Wawancara 

Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau 

percakapan antara pewaancara (interviewer) dan terwawancara 
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(interviewee) dengan maksud menghimpun informasi dari interviewee, 

interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya 

pengetahuan dan pemahaman diperoleh.
42

 Peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh data yang terkait 

peranan guru ekonomi dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan 

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternative jawabannya sudah disiapkan.
43

 Peneliti mewawancarai 

informan yang telah ditunjuk oleh informan kunci yaitu guru ekonomi 

yang berjumlah 2 orang. 

c. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkip, agenda dan sebagainya.
44

 Pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh catatan atau 

dokumen yang dapat berupa silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), foto kegiatan penelitian, profil sekolah, data guru, data siswa 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru, hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan rumus sebagai berikut: 

 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P  : Angka Persentase 

F  : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  : Number of Cases (Jumlah Frekuensi)
45

 

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.
46
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