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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 15 Juli s/d 05 Desember 2013

setelah seminar proposal penelitian dan penelitian ini dilaksanakan di SMA

Negeri 12 Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena tempat penelitian ini dapat

dijangkau oleh peneliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Guru pembimbing di SMA Negeri 12

Pekanbaru yang berjumlah 4 orang guru pembimbing sebagai informan utama

dan kepala sekolah sebagai informan pendukung. Sedangkan objek dari

penelitian ini adalah pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar siswa di SMA

Negeri 12 Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah guru pembimbing seluruhnya,

yang berjumlah 4 orang guru pembimbing Mengingat tidak begitu banyak

populasi yang akan diteliti maka penulis tidak mengambil sampel, jadi

penelitian ini adalah penelitian populasi yaitu penelitian yang dilakukan

dengan menggunakan semua subjek penelitian sebagai sumber data.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini

adalah :

1. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi

langsung dari sumbernya yang lebih mendalam dan jumlah respondennya

lebih sedikit/kecil.1 Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah

pertanyaan kepada subjek penelitian yakni empat orang guru pembimbing

dan seorang kepala sekolah, untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan

diagnosis kesulitan belajar dan faktor pendukung dan penghambat yang

mempengaruhi pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar.

2. Dokumentasi yaitu mengambil informasi yang berkaitan dengan penelitian

ini dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Di peroleh

dari pihak tata usaha untuk mendapatkan data-data tentang sarana dan

prasarana sekolah, keadaan siswa dan guru, serta kurikulum yang

digunakan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis merupakan teknik

deskriptif kualitatif. Caranya dengan mengumpulkan semua data, kemudian

diklasifikasikan dengan cara kualitatif yaitu dengan menggambarkan melalui

kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

1 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 29


