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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis  adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif 

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya 

pada saat perhatian berlangsung. Melalui penelitian deskripti, peneliti 

berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat 

perhatian tanpa memberikan perlakukan khusus terhadap peristiwa tersebut. 

Variabel yang diteiti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dan satu  

variabel. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

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 revelan diperoleh dari situasi 

alamiah.
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C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian  ini dilaksanakan di Semester ganjil pada bulan agustus sampai 

oktober 2016. Dan lokasi penelitian di laksanakan di Sekolah Menengah Atas 

Nurul Falah Pekanbaru. 

D. Instrumen Penelitian 

Subyek  penelitian ini adalah guru dan siswa kelas XI Jurusan IPS di 

Sekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru dan yang menjadi objek 

dalam penelitian ini adalah keterampilan guru mengadakan variasi mengajar 

dan keaktifan belajar siswa. 

E. Sampel Sumber Data (Situasi Sosial) 

Dalam 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 kepopulasi tetapi 

ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan 

dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian 

kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber atau 

partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.Sampel dalam 

penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistic tetapi sampel teoritis, 

karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.
47

 

Penentuan informan atau narasumber dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik sampling yaitu,  Sampling Insidental adalah teknik 

pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 
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kebetulan incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel 

bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data..
48

 

Informan yang ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik ini 

adalah Guru dan Siswa kelas XI IPS berjumlah 5 siswa, penulis mengambil 

sampel guru dan sebanyak 5 siswa. Peneliti yakin informan yang peneliti pilih 

menggunakan teknik ini mengetahui dan menguasai objek atau subjek yang 

akan diteliti. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

melalui pengamatan langsung tentang analisis keterampilan guru 

mengadakan variasi mengajar dan keaktifan belajar siswa kelas XI di 

Sekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru. Dalam proses 

pengumpulan data, peneliti menggunakan jenis observasi Ya atau Tidak.
49

  

TABEL III.1 

a) Keterampilan Guru Mengadakan Variasi Mengajar 

 

No Aspek yang diamati Dilaksanakan Tidak 

dilaksanakan 

1. Guru mengangguk kepala 

kepada siswa yang mampu 

menjawab pertanyaan saat 

belajar ekonomi 

  

2. Guru mendekati siswa yang 

sedang mengemukakan 

pendapat saat diskusi 

pelajaran ekonomi 
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No Aspek yang diamati Dilaksanakan Tidak 

dilaksanakan 

3. Guru mengeluarkan suara 

yang jelas ketika 

menjelaskan pelajaran 

ekonomi 

  

4. Guru menggunakan intonasi 

yang sesuai pada pelajaran 

ekonomi 

  

5. Guru memberikan ucapan 

“Betul” kepada siswa yang 

menjawab pertanyaan pada 

pelajaran ekonomi 

  

6. Guru mengajukan jempol 

kepada siswa yang bisa 

menjawab pertanyaan pada 

pada pelajaran ekonomi 

  

7. Guru tidak selalu duduk di 

dalam kelas ketika mengajar 

pada pelajaran ekonomi 

  

8. Guru menjelaskan pelajaran 

ekonomi tidak disatu tempat 

siswa saja 

  

9. Guru melihat ke seluruh 

siswa ketika mengajar pada 

pelajaran ekonomi 

  

10. Guru melotot kepada siswa 

yang meribut saat pelajaran 

berlangsung 

  

11. Guru menggunakan jedah 

pada saat menyampaikan 

penjelasan satu ke yang lain 

pada pelajaran ekonomi 

  

12. Guru diam sejenak saat 

siswa ribut dalam belajar 

ekonomi 

  

13. Guru menggunakan PPT 

pada pelajaran ekonomi 
  

14. Guru memutarkan film 

pendukung pada pelajaran 

ekonomi 
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No Aspek yang diamati Dilaksanakan Tidak 

dilaksanakan 

15. Guru menyuruh beberapa 

siswa untuk mempraktekkan 

sosiodrama pada mata 

pelajaran ekonomi 

  

16. Guru memutar rekaman 

suara tentang materi 

ekonomi 

  

17. Guru menyampaikan 

pelajaran dengan peta 

konsep 

  

18. Guru menerangkan 

pelajaran dengan poster 

pada pelajaran ekonomi 

  

19. Guru memberikan 

kesempatan bertanya kepada 

siswa pada pelajaran 

ekonomi 

  

20. Guru menyuruh siswa 

berdiskusi pada pelajaran 

ekonomi 

  

  

TABEL III.2 

b) Keaktifan Belajar Siswa 

 

No Aspek yang diamati Dilaksanakan Tidak 

dilaksanakan 

1. Siswa berusaha mencari 

informasi yang di perlukan 

untuk menyelesaikan tugas 

pelajaran ekonomi 

  

2. Siswa berusaha menanbah 

referensi yang diperlukan 

untuk belajar pelajaran 

ekonomi 

  

3. Siswa mengerjakan tugas 

pelajaran ekonomi bersama 

temannya 

  

4. Siswa melakukan diskusi 

dengan teman kelompoknya 

saat menemukan masalah 

pada pelajaran ekonomi 
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No Aspek yang diamati Dilaksanakan Tidak 

dilaksanakan 

5. Siswa aktif menyelesaikan 

tugas pelajaran ekonomi 

bersama temannya 

  

6. Siswa selalu bertanya 

kepada guru ekonomi 

tentang solusi  tugas 

ekonomi yang belum 

diselesaikan 

  

7. Siswa dapat menjelaskan 

seluruh penjelasan pelajaran 

ekonomi yang diberikan 

oleh guru 

  

8. Siswa bisa membuat 

ringkasan pembelajaran 

dengan bahasanya sendiri 

tentang pelajaran ekonomi 

  

9. Siswa menolong siswa 

lainnya yang sedang 

kesulitan dalam 

mengerjakan latihan 

ekonomi 

  

10. Siswa bekerja sama dengan 

temannya dalam 

menyelesaikan tugas 

kelompok dalam pelajaran 

ekonomi 

  

11. Siswa memanfaatkan 

berbagai media pelajaran 

ekonomi yang ada disekitar 

secara maksimal 

  

12. Siswa memanfaatkan 

perpustakaan sebagai 

sumber belajar ekonomi 

  

13. Siswa selalu 

mempertimbangkan hasil 

pekerjaan sebelum 

diserahkan kepada guru 

ekonomi 

  

14. Siswa memeriksa tugas 

yang ia kerjakan pada 

pelajaran ekonomi sebelum 

diserahkan kepada guru 
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No Aspek yang diamati Dilaksanakan Tidak 

dilaksanakan 

14. Siswa berdialog dengan 

gurumengenai hal-hal yang 

belum dipahaminya tentang 

pelajaran ekonomi 

  

15. Siswa meminta pendapat 

guru terhadap tugas 

ekonomi yang telah ia 

kerjakan 

  

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan 

lain-lain
50

 yang ada di Sekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru. 

c) Teknik Analisis Data 

1. Reduksi Data 

Reduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, fokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
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gambaran yang lebih jelas. Mereduksi data dalam penelitian pendidikan 

bisa memfokuskan pada siswa yang memiliki kecerdasan tinggi dengan 

mengkategorikan pada aspek gaya belajar, perilaku sosial, interaksi dengan 

keluarga dan lingkungan, dan perilaku dikelas.
51

 

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 menetukan informan dalam 

penelitian. Penelitian dalam mereduksi data akan dibantu oleh 

pembimbing karena penelitian baru pertama melakukan penelitian 

kualitatif. 

Untuk melihat hasil dari penelitian, penulis menggunakan persentase 

dengan cara meghitung jumlah jawaban dari siswa lau dideskripsikan atau 

diuraikan dengan kata-kata. 

Rumus persentase adalah sebagai berikut: 

P=
 

 
        

Keterangan: 

F = Frekuensi 

N = jumlah subyek penelitian 

P = Persentase
52

 

Selanjutnya akan dikategorikan dan diberi nilai dengan klasifikasi 

sebagai berikut: 
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a. Kategori sangat setuju/ sangat tinggi : 5 

b. Kategori setuju/ tinggi   : 4 

c. Kategori cukup setuju/ menengah  : 3 

d. Kategori kurang setuju/ rendah  : 2 

e. Kategori tidak setujusangat rendah : 1
53

 

Kemudian ditafsirkan dengan dengan kalimat kualitatif dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. 81% - 100% dikaterorikan sangat baik 

b. 61% - 80% dikaterorikan baik 

c. 41% - 60% dikaterorikan cukup baik 

d. 21% - 40% dikaterorikan kurang baik 

e. 0% - 20% dikaterorikan sangat baik
54

 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data, 

penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat.
55

 

Penyajian data diperoleh setelah dirangkum berupa bentuk uraian, 

bukti fisik yang kemudian diolah dalam bentuk uraiannya. Penyajian data 

berbentuk laporan observasi penelitian secara langsung yang disajikan 

dalam bentuk uraian. Sedangkan hasil dokumentasi akan ditujukkan dalam 

bentuk fisik selama penelitian. 
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3. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi sari pati jawaban 

rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang 

berharga bagi praktek dan pengembangani ilmu.
56

 

Langkah terakhir peneliti lakukan dalam menganalisis data adalah 

menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dalam kegiatan ini peneliti 

berupaya menunjukkan data-data yang akurat dan objektif serta tidak 

direkayasa sama sekali. 

d) Keabsahan Data 

Keabsahan data yang dipergunakan peneliti untuk pengecekan data 

melalui tujuh keabsahan data yaitu: 

1. Uji kreadibilitas data dengan menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, foto interaksi 

dengan informan, dan lembaran observasi.
57

 

Peneliti dalam penulisan skripsi ini, akan melampirkan bukti-bukti 

dokumentasi selama penelitian berlangsung. Dokumentasi tersebut berupa 

lembaran instrumen yang dilakukan peneliti. 

2. Uji kredibilitas dengan Member Check 

Member check adalah proses pengeekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan member checkadalah untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh 
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pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para memberi 

data berate datanya data valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya. 

Peneliti melakukan member check dengan cara melihat setiap perilaku 

atau gerak-gerik siswa agar mengetahui seberapa jauh keaktifan yang 

siswa lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


