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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. 

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang 

terpenting dari sifat suatu barang atau jasa (Djam’an Satori 2011:22)”. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder. “Data primer adalah data yang langsung memberikan data pada pengumpul 

data ,dan data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono,2006:308)”. Data diperoleh peneliti dari dokumen hasil-

hasil penelitian sebelumnya tentang pengalaman mengajar guru ekonomi pada SMA 

Negeri 3 Salatiga. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil dan wawancara 

mengenai kesesuaian pemilihan media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran 

pada sekolah yang diteliti. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data 

tentang kesesuaian pemilihan media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. 

Proses pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu : 

1. Tahap pertama 

 Peneliti mengadakan kunjungan awal ke objek  yang akan di teliti untuk 

melihat gambaran awal objek yang akan diteliti dan permintaan izin penelitian. 
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2. Tahap kedua 

 Peneliti mencari dan mengumpulkan data informasi untuk menjawab 

persoalan penelitian dengan melakukan wawancara kepada wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum, dan guru ekonomi. Serta studi dokumentasi dari dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 

3.3 Unit Analisis dan Unit Pengamatan 

Menurut Kusmayadi dan Sugiarto menjelaskan pengertian unit analisis adalah 

unit yang diteliti dan akan dijelaskan serta merupakan objek penelitian yang dapat 

berupa individu, perorangan, kelompok, organisasi, masyarakat, hasil karya manusia, 

instansi, dan sebagainya (http://mustafatope.blogspot.com/). Sehingga yang menjadi 

unit analisis dalam penelitian ini adalah guru ekonomi SMA Negeri 3 Salatiga. 

Unit pengamatan adalah satuan-satuan yang menjadi sumber data yang 

dihimpun (http://tatangmanguny.wordpress.com/). Sehingga yang menjadi unit 

pengamatan dalam penelitian ini adalah kesesuaian pemilihan media dengan tujuan 

pembelajaran. 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah guru ekonomi pada SMA Negeri 3 Salatiga. 

3.5 Instrumen Penelitian 

“Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang disusun sesuai dengan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, 

seperti pedoman wawancara, daftar kuisioner, pedoman pengamatan, dan sebagainya 

http://tatangmanguny.wordpress.com/
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(W. Gulo 2002:28)”. Menurut Djam’an Satori (2011:61) yang menjadi instrumen 

dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri yaitu peneliti. 

Oleh karena itu peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri, karena 

segala sesuatu yang akan dicari dan obyek peneltian belum jelas dan pasti 

masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan belum jelas. Tetapi setelah fokus 

penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, 

yang akan melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan 

melalui wawancara. 

      Instrumen yang dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut 

: 

Tabel 3.1 Instrumen dalam Proses Pengumpulan Data 

Variabel Indikator Pertanyaan 

Media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pemilihan 

media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengembang

a. Apakah pemilihan media pembelajaran 

yang telah anda pilih telah anda 

pertimbangkannya dengan 

pertimbangan produksi, pertimbangan 

peserta didik, pertimbangan isi dan 

pertimbangan guru? 

b. Media apa yang anda gunakan untuk 

menyampaikan pesan atau pengajaran 

kepada siswa? 

c. Bagaimana anda mengoperasikan 

media pembelajaran tersebut? 

d. Mengapa anda memilih media 

pembelajaran tersebut? 

e. Untuk siapa media pembelajaran 

tersebut digunakan? 

 

a. Apakah anda sebagai staf guru 
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Tujuan 

Pembelajaran 

 

an media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penggunaan 

media 

pembelajaran 

termotivasi untuk mengembangkan 

dalam penggunaan media 

pembelajaran ? 

b. Usaha-usaha apa yang telah anda 

lakukan guna mengembangkan media 

pembelajaran? 

 

 

 

a. Apakah anda  telah memiliki keahlian 

dalam mengoperasikan media 

pembelajaran yang telah anda pilih ?  

 

Kesesuaian media 

dengan tujuan 

pembelajaran  

Apakah media yang digunakan telah 

disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai ? 

 

 

3.6 Definisi operasional 

Pada penelitian ini variabel yang akan dianalisis adalah media pembelajaran 

dan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran yang dimaksud adalah keberhasilan pemilihan media pembelajaran 

yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan agar tersampaikan kepada 

peserta didik atau siswa. 

3.7 Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai kesesuaian pemilihan media 

dengan tujuan pembelajaran guru ekonomi SMA Negeri 3 Salatiga. Peneliti dalam 

kegiatannya memperoleh atau menggali data yang diperlukan, peneliti melakukan 

trianggulasi dalam menggali informasi atau data. Trianggulasi adalah pengecekkan 
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data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Djam’an 

Satori,2011:94). Kegiatan trianggulasi ini tergambar dari kegiatan peneliti yang 

mencari data atau informasi kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA 

Negeri 3 Salatiga serta mengklarifikasinya kepada guru ekonomi SMA Negeri 3 

Salatiga dan mempelajari dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan 

permasalahan yang peneliti teliti. Sehingga peneliti memperoleh data yang relatif 

sama atau tidak ada lagi data baru yang diperoleh. 

Data yang diperoleh diolah dengan teknik reduksi data. “Reduksi data adalah 

pengidentifikasian terhadap unit atau bagian terkecil dalam suatu data yang memiliki 

makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian (Djam’an Satori 

2011:97)”. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


