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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai suatu proses pengumpulan data. Fungsi dari 

penelitian ini adalah untuk mencari sebuah data yang sebenarnya. Adapun metode 

penelitian ini akan dibagi kedalam beberapa sub bab yaitu: A. Pendekatan dan jenis 

penelitian, B. Kehadiran peneliti, C. Tempat dan waktu penelitian, D. Sumber data, 

E. Pengumpulan data, F. Instrumen penelitian, G. Prosedur penelitin, H. Analisis

data, I. Pengecekan keabsahan data. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

 Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam 

pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk memahami keadaan 

sebenarnya yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif di gunakan untuk 

mencari data dalam bentuk deskripsi kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian 

yang sebenarnya. Selain itu dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat 

memecahkan permasalahan yang dihadapai di lapangan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

ini digunakan peneliti  untuk memperoleh suatu data berupa informasi yang 

digunakan untuk mendiskripsikan gerakan literasi sekolah melalui budaya 

membaca dan menulis di kelas V SDN Girimoyo 2 Malang secara mendalam 

dan menyeluruh. 

B. Kehadiran Peneliti

 Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti ada dua fungsi, pertama peneliti 

berfungsi sebagai observer langsung, kedua peneliti sebagai evaluator. Peneliti 
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sebagai observer mempunyai peran yang langsung dalam proses pengumpulan 

data, analisis data dan penyimpulan data. Peneliti sebegai evaluator yaitu 

peneliti mengevaluasi jalannya kegiatan literasi sekolah pada budaya membaca 

dan menulis kelas V SDN Girimoyo 2 Malang agar tetap pada jalur tujuan yang 

diharapkan oleh peneliti.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Girimoyo 2 Malang. Tepat di Jl. 

Diponegoro No.37, Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, 

Jawa Timur, kodepos 123456. Peneliti memilih SD tersebut berdasarkan 

pertimbangan bahwa SDN Girimoyo 2 Malang telah melaksanakan gerakan 

literasi sekolah. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Januari – Februari 

2018 yang berlokasi di SDN Girimoyo 2 Malang. 

D. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. 

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari informan 

yaitu wawancara kepala sekolah, pendidik kelas V, pustakawan, peserta didik 

kelas V SDN Girimoyo 2 Malang. Sumber data sekunder merupaan sumber 

data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi kegiatan membaca dan 

menulis, sudut baca kelas, perpustakaan umum dan data yang lain tentang GLS 

di SDN Girimoyo 2 Malang.  
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E. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Observasi 

Peneliti menggunakan tenik observasi ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data pelaksanaan gerakan literasi sekolah dari tahap 

pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran. Peneliti terlibat langsung 

pada pengamatan dan pencatatan secara berkelanjutan tentang aspek-aspek 

yang diamati mulai dari tahap pembiasaan, pengembangan, pembelajaran 

dan fasilitas yang mendukung jalannya gerakan literasi sekolah di SDN 

Girimoyo 2 Malang. 

2. Wawancara 

Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara bertujuan untuk 

mengumpulkan data yang berupa informasi.  Kegiatan wawancara ini 

ditujukan kepada informan yaitu: Kepala sekolah, pendidik kelas V, tenaga 

pustakawan dan peserta didik kelas V SDN Girimoyo 2 Malang. Hal yang 

dimaksudkan mengenai gerakan literasi sekolah. 

3. Dokumentasi 

Pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi bertujuan 

untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

sehingga data yang diperoleh menjadi akurat. Alat yang digunakan dalam 

teknik dokumentasi yaitu Handphone (kamera. video, perekam suara). 
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F. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

kejadian yang sebenarnya yang diamati. Pada penelitian ini untuk lebih 

memudahkan peneliti dalam mencari data. Adapun susunan instrumen sebagai 

berikut: 

1. Lembar observasi  

  Sebelum melakukan observasi, peneliti membuat kisi-kisi lembar 

observasi terlebih dahulu. Hal ini ditujukan agar penyusunan observasi 

akan lebih mudah serta sesuai dengan kajian teori yang telah ada. Adapun 

kisi-kisi observasi gerakan literasi sekolah yang ada di SDN Girimoyo 2 

Malang adalah sebagai berikut 

Tabel 3.1 Lembar observasi 

No  Aspek  Indikator  

1 Tahap Pembiasaan 1. Kecakapan literasi. 

2. Fokus dan prinsip kegiatan. 

3. Prinsip-pronsip kegiatan membaca. 

4. Kegiatan membaca dan penataan 

lingkungan kaya literasi  

5. Langkah-langkah kegiatan  

2 Tahap Pengembangan 1. Kecakapan literasi 

2. Fokus kegiatan literasi 

3. Prinsip-prinsip kegiatan  

4. Kegiatan 

5. Pemanfaatan perpustakaan dan sudut 

baca sekolah 

3 Tahap Pembelajaran 1. Kecakapan literasi 

2. Fokus kegiatan literasi 

3. Prinsip-prinsip kegiatan 

4. Langkah-langkah kegiatan 

(Lampiran 5) 

2. Pedoman Wawancara 

 Peneliti menggunakan sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada 

informan. Pertanyaan disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan. 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dari 
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informan. Adapun kisi-kisi wawancara gerakan literasi sekolah yang ada di 

SDN Girimoyo 2 Malang sebagai berikut :  

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara 

No  Aspek Indikator 

1 Kekuatan gerakan literasi 

sekolah 

1. Aktivitas membaca 

2. Aktivitas menulis 

3. Nilai positif yang dikembangkan  

2 Kelemahan gerakan literasi 

sekolah 

1. Sarana prasarana 

2. Tenaga kerja lembaga sekolah 

3 Peluang gerakan literasi sekolah 1. Mutu pendidikan 

2. Prestasi sekolah 

4 Ancaman gerakan literasi 

sekolah  

1. Menurunnya prestasi sekolah 

2. Hilangnya tenaga profesional  

(Lampiran 1,2,3,4) 

3. Lembar dokumentasi.  

 Dalam hal ini peneliti mengambil data untuk melengkapi instrumen 

observasi dan wawancara yang berupa foto, video, perekam suara tentang 

kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan kegiatan pada tahap 

pembiasaan, pengembangan, pembelajaran gerakan literasi sekolah di kelas 

V SDN Girimoyo 2 Malang.  

(Lampiran 6)  

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti 

dalam melaksanakan penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu: Meminta izin ke sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian, 

setelah memperoleh izin penelitian, peneliti meminta surat keterangan ke 

jurusan bahwa akan melakukan penelitian di SDN Girimoyo 2 Malang, 

Mengantar surat izin tersebut ke sekolah yang akan digunakan dalam 

penelitian, Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mendatangi kepala 
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sekolah, pendidik kelas V, tenaga pustakawan dan peserta didik kelas V SDN 

Girimoyo 2 Malang. 

Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti yaitu di jelaskan sebagai 

berikut :  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 
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H. Analisis Data 

 Analisis data pada penelitian ini mengacu pada model Miles and Huberman.  

Analisis kualitatif yang di nyatakan oleh Miles and Huberman yaitu proses 

mengatur, menyusun dan menyimpulkan sejumlah data yang terkumpul. Proses 

analisis data yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan analisis data 

dengan teknik data kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:246) dalam penelitian 

kualitatif, teknik analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion 

verification. Berikut gambaran analisis data tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 sumber: Komponen dalam analisis data Sugiyono (2016:247) 

Adapun langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Data reduction  
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menjadi sasaran terhadap analisis. Tahap selanjutnya peneliti melakukan 

penyederhanaan data dengan membuat sesuai tujuan, klarifikasi dan konsep 

data. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman gerakan literasi sekolah di 

SDN Girimoyo 2 Malang. 

2. Data display 

 Setelah data direduksi, maka tahap selanjutnya yaitu menyajikan data. Pada 

penelitian kualitatif ini penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Maka 

dari itu dalam penyajian data akan dilampirkan juga dengan kajian teori yang 

digunakan oleh peneliti.  

3. Conclusions Verification  

 Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal sudah di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang meyakinkan.  

I. Pengecekan Keabsahan Data 

 Pada penelitian ini, peneliti saat memeriksa data menggunakan cara 

triangulasi. Menurut peneliti cara triangulasi dianggap tepat dan sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan.  Triangulasi merupakan verifikasi dari penemuan 

dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode 

pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan jenis trianggulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data 
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dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Peneliti mengecek kredibilitas data tentang pelaksanaan gerakan 

literasi sekolah dengan cara pengumpulan data dan pengujian data yang 

diperoleh dari kepala sekolah, guru kelas, dan peserta didik. Trianggulasi 

teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk triangulasi teknik. 


