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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang 

dilakukan dengan tujuan utama untuk menganalisis, mendeskripsikan dan 

menjelaskan faktor eksternal kesulitan belajar peserta didik pada mata 

pelajaran kimia. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menerangkan 

suatu gejala yang terjadi melalui pencaharian fakta dengan interpretasi yang 

tepat.
47

 Alasan pemilihan metode deskriptif ini adalah dikarenakan peneliti 

bermaksud mendeskripsikan secara komprehensif dan mendalam tentang 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang 

berhubungan langsung dengan objek penelitian dengan metode ini akan 

diperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai kenyataan 

dan fakta yang relevan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di pada bulan Februari 2018 yang berlokasi di 

SMA  Al-Huda Pekanbaru. 

C. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah  faktor eksternal kesulitan belajar 

siswa pada mata pelajaran kimia  di SMA Al- Huda Pekanbaru. Sedangkan 

yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Al-

Huda Pekanbaru. 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek dalam penelitian.
48

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Al-Huda Pekanbaru. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 44 siswa.  

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.
49

 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah siswa kelas XI sebanyak 

44 siswa, karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 siswa 

maka penulis mengambil seluruh jumlah populasi untuk dijadikan sampel.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:  

1. Kuisioner atau Angket 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden. 

Kuisioner merupakan pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu 

dengan pasti variabel apa yang akan diukur dan tau apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Data yang ingin didapatkan peneliti dari 

kuisioner adalah faktor-faktor kesulitan belajar siswa
50

. 

Angket dalam penelitian ini menggunakan skala likert yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Didalam skala likert 
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terdapat dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif yang berfungsi 

untuk mengukur sikap positif, sedangkan pernyataan negatif berfungsi 

untuk mengukur sikap negatif objek.  

Jawaban setiap pernyataan instrumen mempunyai grade dari sangat 

positif sampai sangat negatif, antara lain Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor yaitu 4,3,2,1 ( 

untuk pernyataan positif), 1,2,3,4 (untuk pernyataan negatif).
51

 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan 

berdasarkan tujuan penyelidikan.
52

 Dalam hal ini wawancara dilakukan 

dengan guru mata pelajaran kimia sebagai data pendukung. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan agar data yang didapat lebih akurat. 

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

menumental dari seseorang atau organisasi. Dengan metode dokumentasi 

ini maka fokus pengamatan dilakukan terhadap ruang atau tempat, pelaku, 

dan kegiatan atau aktifitas tertentu. 

Data yang  didapat dari dokumentasi adalah, nilai siswa dan foto-

foto saat siswa mengerjakan pengisian kuisioner serta lembar hasill 

wawancara dengan guru. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis data Deskriptif 

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan persentase. 

Caranya apabila semua data telah terkumpul, kemudian diklarifikasikan 

menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Terdapat 

data yang bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata/ 

kalimat-kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. Kemudian data yang berwujud angka-angka 

kemudian dipersentasekan dan ditafsirkan, adapun kesimpulan dari hasil 

penelitian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat kuantitatif, dengan 

menggunakan rumus : 

P = 
𝐹

𝑁
 x 100% 

Keterangan: 

P =  Angka Persentase 

F =  Frekuensi Responden 

N =  Total Jumlah
53

 

Untuk menentukan kategori persentase tersebut adalah sebagai berikut: 

81%-100% adalah kategori sangat rendah 

61%-80% adalah kategori rendah 

41%-60% adalah kategori sedang 

21%-40% adalah kategori tinggi 

0%-20% adalah kategori sangat sangat tinggi 
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