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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif 

berdasarkan sifat permasalahannya dengan menggunakan pendekatan deskriptif, 

karena penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk 

disusun, dijelaskan dan dianalisis. “Peneliti deskriptif merupakan metode 

penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi atau memberi 

pendapat objek sesuai apa adanya. Penelitian deskripsi bersifat analisis, data yang 

terkumpul akan disusun dan dianalisis. 

 Data penelitian ini diperoleh penulis dengan cara mencari dan 

mengumpulkan informasi serta data-data yang berkaitan dengan subjek dan objek 

penelitian. Pelaksanaan penelitian deskriptif hanya memaparkan, melukiskan, 

menuliskan dan melaporkan keadaan suatu obyek atau peristiwa tanpa menarik 

kesimpulan umum. Penelitian deskriptif berusaha membuat gambaran atau 

melukiskan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang secara faktual akurat 

yang berartikan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti yang 

diperoleh malalui pencandraan mengenai situasi atau kejadian tertantu. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Tempat penelitian dilaksanakan dikelas X SMA Negeri 1 Kodeoha 

kelurahan Mala-Mala, Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.  
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2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu April dan Mei 

2021. 

3.3 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian yaitu di artikan sebagai informan. Informan adalah orang 

dalam latar belakang. Dalam penelitian ini subjek utama adalah siswa kelas Xdan 

Guru biologi SMA Negeri 1Kodeoha, dengan jumlah 152  siswa, siswa yang 

berada di nilai standar KKM berjumlah 51, Selain siswa peneliti juga meminta 

informasi kepada guru biologi dengan jumlah 1 orang sebagai informan penguat 

data.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai 

cara. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan 

dokumentasi. 

3.4.1 Metode Wawancara 

Wawancara(interview)adalahsalah satu kaedah mengumpulkan data 

yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah yang 

digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung 

bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data 

primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang 

berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan 

sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian (Rosaliza, 

2015). 
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Dalam proses wawancara di gunakan untuk memperoleh atau 

mendapatkan laporan dan data mengenai faktor –faktor rendahnya prestasi 

belajar biologi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kodeoha, dalam mata 

pelajaran biologi. Wawancara yang penulis lakukan adalah berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah siap di lembar observasi untuk dilakukan 

wawancara pada guru biologi dan siswa kelas X SMA Negeri 1 Kodeoha. 

3.5.3 Metode Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data langsung dari tempat penelitian, meliputi dokumentasi laporan kegiatan 

selama penelitian, foto-foto dengan guru biologi dan dokumentasi dengan 

siswa pada saat kegiatan wawancara berlangsung. Dokumentasi bersama 

guru biologi kelas XSMA Negeri 1Kodeoha. Hasil dokumetasi tersebut 

sebagai penguat hasil pengumpulan data melalui wawancara yang telah 

dilakukan. 

3.5 Instrumen penelitian  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

wawancara berupa pertanyaan-pertanyaanuntuk mendapatkan data tentang faktor-

faktor penyebab rendahnya prestasi belajar biologi pada siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Kodeoha. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar 

wawancara guru dan siswa. 

a. Wawancara guru 
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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 3. 1. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Guru 

No. Indikator No Butir 

1. Minat 1, 2, 3 

2. Motivasi 4, 5, 6  

3. Konsentrasi 7, 8  

4. Kebiasaan belajar 9, 10 

5. Intelegensi 11, 12 

6. Faktor sekolah 13, 14 

7. Faktor masyarakat 15 

b. Wawancara Siswa 

Lembar wawancara peserta didik dibuat sesuai dengan kisi-kisi yang sudah 

dirancang dengan indikator yang ada sebagai landasan dalam mengajukan 

pertanyaan. Bentuk kisi-kisi yaitu: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Siswa 

No. Indikator No Butir 

1. Minat 1, 2, 3 

2. Motivasi 4, 5, 6  

3. Konsentrasi 7, 8  

4. Kebiasaan belajar 9, 10 

5. Intelegensi 11, 12 
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6. Faktor keluarga 13, 14 

7. Faktor sekolah 15, 16 

8. Faktor masyarakat 17 

3.6 Tehnik Analisis Data 

Tahap analisis data merupakan tahap penting, dimana data yang 

dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (misalnya 

observasi, interview, wawancara maupun teknik pengumpulan data yang lain), 

diolah dan disajikan untuk membantu peneliti menjawab permasalahan yang 

ditelitinya (Qomari, 2009).  

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan analisis data di lapangan 

model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. (Sugiyono, 2012). 

Teknik analisis dalam penelitian ini kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif yakni untuk mendapatkan data hasil wawancara mengenai 

faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi belajar biologi pada siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Kodeoha. Aktivitas dalam analisis data yang dimaksud oleh 

Mulles dan Hubberman.Menggambarkan secarasistematis 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 
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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. 

Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode 

analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman. 

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 1.1 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Teknik Analisis Data Kuliatatif Menurut Miles dan 

Hibberman. 

 

 

 

3.7 Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

melakukan tirangulasi. Triangulasi adalah salah satu pendekatan analisis data 

yang mensitesa data dari berbagai sumber. Menurut institute of global tech, 

menjelaskan bahwa triangulasi mencari dengan cepat pengajuan data yang sudah 

ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang 

Pengumpulan Data Sajian Data 

Reduksi Data Penarikan 

Kesimpulan 



 

32 
 

berbasis pada bukti yang telah tersedia (Bachri, 2010).Tirangulasi yang dilakukan 

mencakup tirangulasi waktu, sumber dan teknik pengumpulan data.  

1. Triangulasi Waktu 

Yaitu untuk mendapatkan data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekkan dengan wawancara. 

2. Triangulasi Sumber  

Untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik 

yang sama. 

3. Triangulasi Teknik  

Menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan menggunakan wawancara 

untuk sumber data yang sama dan serempak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


