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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 3.1 Jenis Penelitian   

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yauti 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan laiinya 

secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah (Moleong, 2011, h. 6). 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada siswa kelas XI MIPA MAN 1 

Konawe Selatan Kec. Konda Tahun Ajaran 2020/2021. Penelitian ini 

dilaksanakan mulai bulan April–Juli tahun 2021. 

 3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian diartikan sebagai informan. Informan adalah orang 

dalam latar penelitian. Pemilihan subjek dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling  yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampling yang 

dimaksud pada penelitian kualitatif adalah untuk menyaring sebanyak mungkin 

informasi dari berbagai macam sumber. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif tidak 

ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive sample). “sampel bertujuan 

ditandai dengan sampel yang tidak dapat ditentukan atau ditarik lebih dahulu dan 

jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan, informasi-informasi 

yang diperlukan” (Maleong, 2013, h. 225). Subjek Penelitian kualitatif ini adalah 
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siswa kelas XI MIPA MAN 1 Konawe Selatan pada semester genap tahun ajaran 

2020/2021 yang mengalami kesulitan belajar biologi untuk materi sistem ekskresi. 

Pertimbangan ditetapkan setelah subjek penelitian diberikan evaluasi. 

3.4 Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

adalah wawancara, dokumentasi dan tes. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si peneliti 

dengan objek penelitian. Keterangan-keterangan yang hendak diperoleh 

melalui wawancara biasanya adalah keterangan dalam memperoleh dan 

memastikan fakta, memperkuat kepercayaan, memperkuat perasaan, mengenali 

standar kegiatan, dan untuk mengetahui alasan seseorang. Wawancara yang 

akan dilakukan ada dua yaitu:  

a. Wawancara guru  

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara guru bertujuan 

untuk menggali data lebih dalam dari proses pembelajaran di kelas. Bentuk 

data yang disajikan berupa transkip wawancara guru. Dalam hal ini 

wawancara dengan guru Biologi dimaksudkan sebagai data pendukung 

dalam pengumpulan data. 

b. Wawancara siswa 

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara siswa bertujuan 

untuk menggali data lebih dalam. Akan dipilih sesuai pertimbangan tertentu 

bahwa peserta didik yang mengalami permasalahan Psikologi belajar dilihat 
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dari rendahnya hasil belajar dan tingkat kecemasan untuk diteliti lebih lanjut 

faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dialami siswa serta 

komponen tingkat kecemasan untuk diwawancarai. Bentuk data yang 

diperoleh berupa transkip wawancara peserta didik. 

2. Dokumentasi 

Pengambilan data dengan tata cara dokumentasi. Dokumentasi dilakukan 

dengan menyiapkan rekaman, atau mengambil gambar (foto). Bukti dalam 

dokumentasi ini kemudian bisa menjadi salah satu sumber penelitian yang mampu 

mening  katkan kepercayaan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang (Sugiyono, 2013, h. 240). Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data misalnya dengan melakukan pencacatan pada setiap kegiatan, 

pembuatan gambar atau foto pada setiap kegiatan pembelajaran. 

3. Tes  

Pada penelitian ini menggunakan tes untuk mengidentifikasi siswa 

mengalami kesulitan belajar dalam memahami materi sistem ekskresi. Tes ini 

berupa soal-soal tentang materi sistem ekskresi yang dilakukan dengan cara 

memberikan beberapa butir soal tertulis kepada siswa kelas XI MIPA di MAN 1 

Konawe Selatan untuk dijawab. 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah hasil dari jawaban siswa 

terhadap soal tes. Kemudian dianalisis dengan cara menghitung nilai dengan 

menghitung presentase atau jumlah siswa yang menjawab benar dan salah setiap 

nomor soal. Soal yang dijawab salah oleh sebagian siswa diduga soal tersebut 

dianggap sulit oleh siswa dengan presentase jawaban yang benar di kategorikan 
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menjadi sulit dan tidak sulit dengan interval sebagai berikut, 0%-50% berarti 

“Tidak Sulit”, 51%-100% “Sulit”(Hidayatussaada,2016). 

Untuk menghitung presentase indikator pencapaian pemahaman konsep, 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
 

 
 × 100% 

Keterangan: 

P : Presentase jawaban 

F : Jumlah total setiap jawaban 

N : Jumlah butir soal pada tiap indikator 

(Sugiyono, 2013) 

3.6. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar 

wawancara guru dan peserta didik.  

1. Pedoman wawancara  

Pedoman wawancara yang disediakan berbentuk terstruktur. Daftar 

pertanyaan sudah dipersiapkan dan telah divalidasi, kecepatan wawancara 

terkendali, dan tidak ada improvisasi selama proses wawancara. 

a. Wawancara guru  

Lembar wawancara guru dibuat sesuai dengan kisi-kisi yang sudah 

dirancang dengan indikator yang ada sebagai landasan dalam mengajukan 

pertanyaan. Bentuk kisi-kisi yaitu: 

Tabel 2. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Guru 

No. Indikator 
No 

Butir 

1. Persiapan RPP 1 

2. Pelaksanaan proses pembelajaran pemahaman kesulitan 2, 3, 4 
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belajar 

3. 
Pelaksanaan pendekatan dalam memahami kesulitan 

belajar siswa dalam proses pembelajaran 
5, 6, 7 

4. 
Pendapat terkait faktor penyebab kesulitan siswa dalam 

proses pembelajaran 
8, 9 

5. Upaya dan hasil sebagai guru 10 

6. Kendala sarana dan prasarana 11  

7. 
Pelaksanaan komunikasi guru dengan orang tua 

mengenai masalah kesulitan belajar peserta didik 
12,13 

 

b. Wawancara siswa  

Lembar wawancara guru dibuat sesuai dengan kisi-kisi yang sudah 

dirancang dengan indikator yang ada sebagai landasan dalam mengajukan 

pertanyaan. Berikut kisi-kisi nya yaitu: 

Tabel 3 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Siswa 

No. 
Indikator No 

Butir 

1. 
Kemampuan menyebutkan kembali pengetahuan yang 

tersimpan 

1, 2 

2. Kemampuan memahami pengertian/konsep 3 

3. Kemampuan menerapkan konsep  4 

4. Kemampuan memisahkan konsep  5 

5. Kemampuan mengevaluasi atau menilai 6 

6. Kemampuan memadukan unsur-unsur 7 

7. 
Kemampuan untuk menunjukkan atensi dan 

penghargaan 
8, 9 

8. Kemampuan berpartisipasi aktif 10, 11 

9. Kemampuan menunjukkan nilai yang dianut 12 

10. Kemampuan membentuk sistem kelompok 13 

11. Kemampuan mengendalikan prilaku 14 

12. Kemampuan untuk menggunakan saraf sensorik 15 

13. Kemampuan untuk mempersiapkan diri 16,17 

14. Kemampuan untuk memulai keterampilan 18 

15. Kemampuan untuk melakukan kegiatan 19 

16. Kemampuan untuk melakukan kemahiran 20 

17. Kemampuan untuk mengembangkan keahlian 21 

18. Kemampuan untuk menciptakan pola 22 

Tabel di atas menjelaskan mengenai pedoman wawancara yang 

digunakan peneliti untuk mengetahui sebab akibat  timbulnya kesulitan belajar 

yang ditandai dengan kecemasan dan penenganan guru terhadap siswa yang 
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mengalami kecemasan. Dari garis besar pedoman wawancara tersebut peneliti 

dapat mengembangkan sendiri pertanyaan-pertanyaan kepada guru biologi 

kelas XI MAN 1 Konawe Selatan saat proses wawancara berlangsung. 

2. Tes 

Soal tes disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dasar 

(KD) pada materi sistem ekskresi manusia yaitu menganalisis hubungan antara 

struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkan dengan 

bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada sistem ekresi manusia melalui studi literatur, pengamatan, 

percobaan, dan stimulasi. Sedangkan indikator-indikator pada materi sistem 

ekskresi yaitu 1). Mengidentifikasi letak dan struktur organ ekskresi pada manusia 

melalui carta/gambar/torso; 2). Mendeskripsikan fungsi masing-masing organ 

ekskresi pada manusia; 3). Menganalisis kerja ginjal pada proses pengeluaran urin 

melalui gambar/video/torso; 4). Menganalisis masalah mengenai gangguan fungsi 

pada ginjal; 5). Mendiskusikan kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan 

sistem ekskresi pada manusia; 6). Menganalisis teknologi yang berkaitan dengan 

penanggulangan kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. 

Tabel 4. Kisi-Kisi Tes Sistem Ekskresi 

No. Indikator No. soal Tipe kkognitif 

1. Mengidentifikasi letak dan struktur 

organ ekskresi pada manusia melalui 

carta/gambar/torso 

1,2,3 C4 

2. Mendeskripsikan fungsi masing-masing 

organ ekskresi pada manusia; 

4,5,6 C1 

3. Menganalisis kerja ginjal pada proses 

pengeluaran urin melalui 

gambar/video/torso; 

7,8,9 C4 

4. Menganalisis masalah mengenai 

gangguan fungsi pada ginjal; 

10,11 C4 
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5. Mendiskusikan kelainan dan penyakit 

yang berhubungan dengan sistem 

ekskresi pada manusia; 

12,13 C3 

6. Menganalisis teknologi yang berkaitan 

dengan penanggulangan kelainan dan 

gangguan pada sistem ekskresi pada 

manusia. 

 

14,15 C4 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dalam penelitian ini kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif yakni untuk mendapatkan data hasil wawancara mengenai 

kesulitan belajar dan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar biologi siswa kelas 

XI MIPA 1 di MAN 1 Konawe Selatan. Mengacu pada konsep Milles dan 

Hubbermas sebagaimana di kutib oleh Ambo Upe (2016: 133) yaitu dalam 

aktifitas dan berlangsung secara terus menerus dan berlaku sampai tuntas 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yang dimaksud oleh 

Mulles dan Hubberman, menggambarkan secara sistematis setiap masalah yang 

telah, analisis yang telah berlangsung melalui empat tahap, yakni: 1) data 

collection (pengumpulan data), yakni pada saat memasuki lingkungan penelitian 

dan melakukan pengumpulan data penelitian; 2) data reduction (tahap reduksi 

data) yaitu pada saat proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, mengapsarkan dan transformasi data kasar yang muncul di 

catatan-catatan tertulis dari lapangan lapangan; 3) data display (tahap penyajian 

data) yaitu penyajian informan dengan memberikan kemungkinan adanya 

penarikan dan pegambilan tindakan; 4) tahap kesimpulan pada tahap ini penarikan 

kesimpulan dari data yang di analisis, sehingga akan di harapkan penelitian benar-

benar menggambarkan kenyataan. 
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3.8  Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Data dapat 

dinyatakan valid, pada penelitian kualitatif adalah apabila tidak ada perbedaan 

antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

(Sugiyono, 2013, h. 199). 

Untuk menentukan valid atau tidaknya dalam penelitian ini, maka 

peneliti melakukan uji keabsahan dalam penelitian ini. Pengujian ke absahan data 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada tiga macam uji kreadibillitas 

yaitu:  

1. Perpanjangan Pengamatan 

Artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, 

melakukan wawancara dengan sumber data, baik yang pernah ditemui maupun 

yang baru ditemui. Dengan perpanjangan pengamatan ini, hubungan peneliti 

dengan narasumber akan semakin terbentuk dan semakin akrab, semakin 

terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan 

lagi. 

2. Meningkatkan Ketekunan dalam Penelitian 

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti, dapat dilakukan dengan cara 

membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-

dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh. Dengan demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam 

membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin 

berkualitas. 
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3. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data 

yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-

data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto, sehingga menjadi 

lebih dapat dipercaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


