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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian untuk meneliti kondisi yang 

sebenarnya dan berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain secara 

nyata dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian 

deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas 

keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. 

Pendekatan kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi subtansi 

penelitian. Artinya bahwa metode kualitatif menyajikan secara langsung 

hakikatnya hubungan antar peneliti dan informan, objek dan subjek penelitian. 

Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang hendaknya menjadi 

pedoman oleh peneliti.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis suatu gejala 

tertentu. Karakteristik umum penelitian kualitatif ini lebih menekankan kualitas. 

Penelitian ini menggunakan studi analisis dimana peneliti berupaya untuk 

menemukan fenomena dengan menganalisis. Penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh 

berasal dari kegiatan observasi dan wawancara kepada informan yang 

berhubungan dengan penelitian yag di lakukan oleh peneliti.  

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di SDN Tlogomas 1 Malang dalam penelitian 

dilakukan yaitu sebagia kunci atas keberhasilan suatu penelitian. Peneliti betindak 
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sebagai pengumpulan data dilapangan dan penyusunan laporan, maka kehadiran 

peneliti perlu diketahui oleh informan. Selain itu, dalam melakukan penelitian 

juga dibantu oleh  observer yang bertugas sebagai dokumentasi. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Tlogomas 1 Malang beralamatkan di Jl. 

Raya Tlogomas VIII/4 Kec. Lowokwaru – Kota Malang. Penelitian ini dilakukan 

bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2017. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas IV, peserta 

didik kelas IV SDN Tlogomas 1 Malang. Beralamatkan Jl. Raya Tlogomas VIII/4 

kec. Lowokwaru – Malang. 

E. Sumber Data 

Sumber data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Sumber data dalam 

penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer berupa wawancara 

mendalam dan sumber data sekunder berupa dokumentasi. Adapun sumber data 

tersebut adalah: 

1. Data primer  

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber data asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan dari dua metode, yaitu metode interview (wawancara) dan 

metode observasi. Data yang di peroleh dengan wawancara kepala sekolah 

Umi Nurhayati, S.Pd dan observasi di SDN Tlogomas 1 Malang. 
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Sumber data primer diperoleh dari informan yang dianggap paling penting  

dan mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian. Informan 

tersebut adalah kepala sekolah dan guru kelas IV yang berada di SDN 

Tlogomas I Malang. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung memalui media perantara, pada umumnya data sekunder sebagai 

penunjang data primer. 

Data sekunder dapat memperkuat sumber data primer yang telah diperoleh 

sebelumnya. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi observasi, 

wawancara dengan kepala sekolah dan guru kelas, dan dokumentasi yang 

meliputi foto kegiatan pembelajaran, dokumen tertulis dan data yang terkait 

dengan penelitian. 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan beberapa cara oleh peneliti, 

diantaranya, wawancara mendalam kepada informan yang kegiatan dengan 

peneliti, obeservasi peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen. Peneliti ini akan menganalisis tentang keaktifan di dalam kelas 

melalui pada program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SDN Tlogomas 1 

Malang. Peneliti menggunakan 3 teknik untuk memperoleh data dilapangan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti di SDN Tlogomas 1 Malang 

adalah wawancara terstruktur dimana guru kelas IV, dan kepala sekolah, sebagai 
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informan primer. Peneliti juga merasa perlu untuk melengkapi data penelitian, 

sehingga peneliti juga melakukan wawancara kepada guru lain sebagai informan 

sekunder. Peneliti menggunakan sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada 

informan. Adapun panduan wawancara berisi tentang pelaksanaan dan kegiatan 

gerakan literasi sekolah di SDN Tlogomas 1 Malang. Dimana peneliti mengacu 

pada pendapat Sugiyono (2010), yaitu: 

a. Interview yang dilakukan secara bebas 

b. mengacu pada data atau informasi apa yang diperlukan.  

c. Menggunakan  pedoman garis besar tentang  hal-hal/ permasalahan yang 

perlu ditanyakan. 

2. Teknik Observasi  

Dalam observasi peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang 

sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat idependen. Jadi peneliti ini hanya mengamati peserta 

didik sedang belajar, membaca buku nonakademik dan hasil belajar peserta didik. 

Pengumpulan data dengan observasi nonpartisipan ini tidak akan mendapatkan 

data yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-

nilai di balik perilaku yag tampak, yang terucapkan dan yang tertulis. 

Jadi peneliti hanya mengamati prilaku peserta didik dalam program 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dengan mengumpulkan data melalui observasi 

dan wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas IV dan peserta didik kelas IV 

di SDN Tlogomas 1 Malang. Peneliti mengambil sampel 1 kelas untuk data pada 

kegiatan gerakan literasi sekolah tersebut. 
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3. Angket  

Selain menggunakan teknik wawancara sebagai sumber data primer, peneliti 

juga menganggap bahwa teknik kuisioner atau angket juga penting. Dari angket 

tersebut, peneliti akan mengetahui respon dari peserta didik dan proses 

penyelengaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SDN Tlogomas 1 Malang. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert 

yaitu dengan menyusun butir-butir pernyataan dan diikuti dengan beberapa respon 

yang menunjukkan tingkatan. Skala likert dalam penelitian ini menggunakan 

bentuk cheklist dengan gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif yaitu ST 

(Sangat Setuju) sampai dengan TS (Sangat Tidak Setuju). Angket tersebut berisi 

tentang respon peserta didik di SDN Tlogomas 1 Malang terkait dengan 

kemampuan peserta didik dalam penyelengaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

4. Teknik Dokumentasi 

Melalui studi dokumentasi peneliti mengumpulkan data melalui dokumen 

baik yang bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mencari atau menemukan sejumlah 

dokumen yang berhubungan dengan  program literasi sekolah tersebut dan hasil 

belajar peserta didik di sekolah. Sumber data sekunder ini salah satunya, berupa 

foto-foto dokumentasi kegiatan yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, serta foto-foto selama penelitian dilakukan di SDN 

Tlogomas 1 Malang. Seperti, peserta didik melakukan kegiatan membaca di 

perpustakaan, membaca buku nonakdemik dan kajian bersama di sekolah. Foto 

dalam penelitian ini juga digunakan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan 
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penelitian.  Selain itu, Sumber data ini akan lebih memperkuat data primer agar 

data yang diperoleh menjadi valid. 

G.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini sebagai tolak ukur atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, sehingga proses penelitian 

dapat dituliskan secara rinci dalam instrument-instrumen yang digunakan. Adapun 

instrument yang digunakan dalam penelitian, diantaranya: 

1. Lembar Wawancara 

Wawancara yang dilakukan ini untuk memperoleh data. Wawancara ini 

dilakukan terhadap kepala sekolah, guru kelas dan setiap guru kelas IV sampai 

guru kelas 6 di SDN Tlogomas 1 Malang. Daftar pertanyaan yang dengan guru 

kelas IV berkaitan dengan pengaruh membaca dilakukan oleh peserta didik 

dengan pembelajaran di kelas. Untuk fokus masalah dalam pertanyaan 

wawancara dengan guru kelas terkait dengan pendapat guru tersebut tentang 

membaca nonakemik guru dalam peserta didik melalui gerakan literasi sekolah di 

SDN Tlogomas 1 Malang. 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh data dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas. Pengamatan 

dan pencatatan mengenai kegiatan atau Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

di SDN Tlogomas 1 Malang. 

3. Lembar Angket 

Lembar pedoman pengisian angket merupakan instrumen yang digunakan 

untuk memperoleh data dari proses penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah 
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(GLS) dan kemampuan membaca peserta didik oleh sekolah. Pengisian angka 

pada skala yang ditentukan oleh peserta didik kelas IV mengenai kegiatan proses 

penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) oleh sekolah. 

4. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi  yang menjadi instrumen dalam penelitian adalah hasil foto-

foto dokumentasi kegiatan memabaca buku nonakademik dan membaca 15 menit 

sebelum pembelajaran dimulai yang dilakukan oleh peserta didik  di SDN 

Tlogomas 1 Malang, serta dokumen lain terkait penelitian. 
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Tabel 3. 1 Instrumen Analisis Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Peserta Didik 

Terhadap  Prestasi Belajar Kelas IV Di SDN Tlogomas 1 Malang   

Jenis Data Indikator Deskriptor Sumber Data Ranc. Metode 

1. Bagaimana proses 

penyelenggaraan 

Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) 

untuk meningkatkan 

kemampuan 

membaca peserta 

didik kelas IV di 

SDN Tlogomas 1 

Malang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Penetapan 

Tujuan/Visi dan 

Misi 

diselenggakannya 

Kegiatan Gerakan 

Literasi Sekolah 

(GLS) di SDN 

Tlogomas 1 

Malang. 

1.1.1 Adanya Tujuan / Visi dan Misi yang 

mendasar mengenai diselenggakannya 

Kegiatan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

di SDN Tlogomas 1 Malang. 

1.1.2 Tujuan pelaksanaan penyelenggaraan 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

dirumuskan bersama dengan komite 

sekolah. 

 

1. Kepala sekolah 

2. Guru kelas 

sekolah 

1. Wawancara 

2. Dokumentasi 

1.2 Perumusan Program 

Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) di 

SDN Tlogomas 1 

Malang. 

1.2.1 Adanya program Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) di SDN Tlogomas 1 

Malang 

1.2.2 Adanya kemampuan membaca yang 

dibangun melalui Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) di SDN Tlogomas 1 

Malang 

1.2.3 Program kerja Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) di SDN Tlogomas 1 Malang di 

rumuskan bersama-sama dengan komite 

sekolah. 

1. Kepala sekolah 

2. Guru kelas 

sekolah 

1. Wawancara 

2. Dokumentasi 

2.Apa faktor-faktor 

penyelenggaraan 

Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) 

2.1  Faktor pendukung 

dan penghambat 

pelaksanaan dalam 

meningkatkan 

2.1.1 Tersedianya sarana dan prasarana 

2.1.2 Model/strategi yang digunakan pada 

penyelenggaraan Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) dalam meningkatkan 

1. Kepala Sekolah 

2. Guru kelas 1 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 
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Jenis Data Indikator Deskriptor Sumber Data Ranc. Metode 

untuk meningkatkan 

kemampuan 

membaca peserta 

didik kelas IV di 

SDN Tlogomas 1 

Malang? 

 

kemampuan 

membaca peserta 

didik kelas I di SDN 

Tlogomas 1 Malang 

kemampuan membaca peserta didik kelas 

I di SDN Tlogomas 1 Malang. 

2.1.3 Manajemen tempat dan waktu 

pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) dalam 

meningkatkan kemampuan membaca 

peserta didik kelas I di SDN Tlogomas 1 

Malang 

2.2 Pelaksanaan 

Kegiatan Gerakan 

Literasi Sekolah 

(GLS) di SDN 

Tlogomas 1 

Malang. 

2.2.1 Terjadwalnya Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) dalam meningkatkan kemampuan 

membaca peserta didik kelas I di SDN 

Tlogomas 1 Malang. 

1. Kepala Sekolah 

2. Guru kelas IV 

1. Wawancara 

2. Observasi  

3.Dokumentasi 

3.Bagaimana 

kemampuan membaca 

peserta didik dalam 

nilai akademik 

melalui 

penyelenggaraan 

Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) untuk 

meningkatkan 

kemampuan membaca 

peserta didik kelas IV 

di SDN Tlogomas 1 

Malang? 

3.1 kemampuan 

membaca peserta 

didik dalam nilai 

akademik 

3.1.1 Nilai akademik yang di lihat dari ulangan 

harian dari beberapa periode. 

 

1. Siswa  1. Angket  

2. Domuntasi  

3. wawancara 
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H. Tahap-tahap Penelitian 

 Penelitian akan dilakukan dengan beberapa tahap sesuai dengan prosedur 

penelitian yang telah direncanakan. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

1. Tahap Persiapan 

Tahapan ini peneliti melakukan observasi awal sebagai studi pendahuluan 

dan mencari informasi awal sehubungan dengan Program Gerakan Litersi 

Sekolah (GLS) dalam prestasi belajar peserta didik melalui kegiatan membaca 

buku nonakdemik 15 menit sebelum pembelajaran. Kemudian peneliti menyusun 

proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, kajian teori, hasil penelitian 

yang relevan, jenis dan desain penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

Tahap 

Penelitian 

Tahap 

Persiapan 

1. Perencanaan penelitian 

2. Pengajuan proposal 

penelitian 

3. Membuat pedoman 

wawancara 

4. Menentukan informan 

 

1. Melakukan wawancara 

2. Melakukan obsevasi 

3. Dokumentasi 

1. Mengnalisis hasil temuan 

2. Menarik kesimpulan 

Tahap 

Pelaksanaan 

Hasil Temuan 

Penelitian 

Tahap 

Pelaporan 

 
Gambar 3. 1 Alur tahap-tahap penelitian 
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sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data serta instrument 

penelitian. Proposal tersebut diajukan kepada pihak sekolah yang akan diteliti.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini peneliti melakukan penelitian secara langsung setelah 

mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing bahwa peneliti dapat 

melakukan penelitian ke lapangan untuk pengumpulan data. Peneliti melakukan 

wawancara dengan guru kelas sebagai sumber data primer, pengisian angket oleh 

peserta didik selain itu juga melakukan wawancara ke kepala sekolah. Untuk 

memantapkan hasil pengumpulan data, peneliti mendokumentasikan yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian. 

3. Temuan Hasil 

Tahapan ini peneliti telah mendapatkan data yang dibutuhkan. Data-data 

tersebut diolah sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun. Peneliti 

memaparkan data yang diperoleh dari lapangan, menganalisisnya kemudian 

merangkumnya dan yang terakhir menyusunnya dalam bentuk skripsi. 

I. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang diterapkan oleh Miles and 

Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan data 

conclusion drawing/verification (Sugiyono: 2010) 
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Adapun langkah-langkah teknik analisis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Data reduction 

Data reduction berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

perlu. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin 

lama penelitian di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek 

dan rumit. Dengan demikian apabila data direduksi maka akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan 

data selanjutnya. 

Data yang diperoleh peneliti di lapangan jumlahnya cukup banyak, 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Perlu dilakukannya analisis data 

melalui reduksi data. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh 

tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah 

temuan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua data yang dibutuhkan 

Gambar 3.2 Model analisis Miles dan Huberman (Sugiyono:10) 
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yaitu hasil pembelajaran di kelas IV dalam program kegitan gerakan literasi 

sekolah di SDN Tlogomas 1 Malang. Untuk itu peneliti memilih 

mengelompokan jenis dara ditemukan selama proses penelitian berlangsung 

dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah di tetepkan. 

a. Data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

kelompok. Yang pertama data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yang pertama yaitu, bagaimana proses penyelenggaraan Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) untuk meningkatkan kemampuan membaca 

peserta didik kelas IV di SDN Tlogomas 1 Malang. Data tersebut 

diantaranya adalah data dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

b. Sedangkan kelompok data yang kedua digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah yang kedua yaitu, apa faktor-faktor penyelenggaraan 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk meningkatkan kemampuan 

membaca peserta didik kelas IV di SDN Tlogomas 1 Malang 

dokumentasi. 

c. Kelompok data yang ketiga untuk menjawab rumusan masalah yang ke 

tiga yaitu, bagaimana kemampuan membaca peserta didik dalam nilai 

akademik melalui penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik kelas IV di 

SDN Tlogomas 1 Malang. 

2. Data Display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data dapat 
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dilakukan dalam bentuk table, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui 

menyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan mudah difahami. Sedangkan dalam penelitian 

kualitatif, penyajian dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori dan naratif. Sehingga dalam penyajian data akan dilampirkan 

juga dengan teori yang digunakan pada kajian teori penelitian. Penyajian data 

tersebut akan menghasilkan teori grounded, yaitu teori yang ditemuakn di 

lapangan dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. 

1) Bagaimana proses penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik terhadap 

prestasi belajar kelas IV di SDN Tlogomas 1 Malang. 

2) Apa faktor-faktor penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik terhadap 

prestasi belajar kelas IV di SDN Tlogomas 1 Malang. 

3) Bagaimana kemampuan membaca peserta didik dalam nilai akademik 

melalui penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca peserta didik kelas IV di SDN 

Tlogomas 1 Malang. 

3. Conclution Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya. 
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Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tapi mungkin 

juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan diawal disertai dengan bukti-bukti yang valid 

dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel. 

J.  Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan teknik keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

salah satu yang digunakan dalam penelitian ini dengan triangulasi. Teknik ini satu 

yang digunakan untuk mendukung kebenaran penelitian yang telah dilakukan. 

Teknik triangulasi meliputi beberapa unsur penting dalam pendukung keabsahan 

data. 

1. Triangulasi Sumber 

Teknik yang di lakukan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda dalam hal ini sumber peneliti yaitu Kepala Sekolah, Guru Kelas IV yang ada 

di SDN Tlogomas 1 Malang. Keterangan dapat di peroleh dari program gerakan 

literasi sekolah yang disampaikan oleh kepala sekolah, kemudian dibandingkan 

dengan informasi dari guru kelas IV pada kegiatan membaca yang dalam 

penyelenggaraan gerakan literasi sekolah. Pengecekan dilakukan peneliti secara 

langsung ke SDN Tlogomas 1 Malang dengan menggunakan pedoman observasi, 

lembar wawancara dan angket yang secara garis besar telah dibuat sebelumnya. 
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2. Triangulasi Metode 

Teknik pengecekan kepercayaan penelitian yang dilakukan yaitu dengan 

cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh dengan metode yang 

berbeda. Pertama melakukan pemerikasaan kembali dengan cara membandingkan 

hasil pengamatan di lapangan mengenai gerakan literasi sekolah (GLS) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca peserta didik terhadap prestasi belajar kelas 

IV di SDN Tlogomas 1 Malang. Sesuai data yang diperoleh berdasarkan 

wawancara dengan informan. Kedua, peneliti membandingkan apa yang 

disampaikan oleh informan dengan apa yang terjadi di lapangan, dengan terjun 

langsung dan mengamati sesuai dengan pedoman observasi yang diamati oleh 

peneliti. Ketiga, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan hasil 

pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) peserta didik kelas IV sudah 

terpenuhi dengan baik atau tidak. Kemudian peneliti mengumpulkan dan berupa 

data yang diperoleh dalam bentuk laporan dan foto-foto dokumentasi. 

 


