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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri adalah penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme (memandang realitas/ gejala/ fenomena yang 

dapat diklasifikasikan, relatif tetap, terukur, teramati dan hubungan gejala bersifat sebab 

akibat). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis 

komparatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

atau perbandingan antara dua variabel dalam aspek yang diteliti. Tujuan dari penelitian 

ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi 

saat penelitian berjalan dan menyuguhkan dengan apa adanya. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada siswa SDN Sukodadi 2 Kabupaten 

Jombang yang terletak di Dusun Kwacang Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang. Penulis ingin melakukan penelitian pada SDN Sukodadi 2 

Kabupaten Jombang karena pada observasi awal penulis mengetahui bahwa 

pengelolaan perpustakaan dan peningkatan literasi membaca pada sekolah 

tersebut belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin melakukan 

penelitian pada SDN Sukodadi 2 Kabupaten Jombang Penelitian ini akan 

dilakukan penulis pada bulan Agustus 2017. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penetian 

ini yakni, dilakukan pada siswa SDN Sukodadi 2 Kabupaten Jombang yang kurang 

lebih berjumlah 120 siswa, dengan jumlah peserta didik putra sebanyak 71 anak, 

dan putri sebanyak 49 anak. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut, maka penulis mengambil sebagian dari populasi dengan mengambil data pada 

siswa kelas 4 dan 5 dengan jumlah siswa kelas 4 ada 22 siswa, dan kelas 5 ada 18 siswa 

dengan jumlah keseluruhan ada 40 siswa. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik penarikan sampel dengan cara proportionate stratified random sampling yang 

digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen  dan berstrata 

secara proporsional. Penulis mengambil sampel penelitian pada kelas 4 dan kelas 5, 

karena pada saat observasi awal penyebaran angket yang dilakukan penulis untuk 

mendapatkan data awal bersamaan dengan ujian nasional siswa kelas 6, hal tersebut 

bermaksud agar penelitian yang dilakukan penulis dapat konsisten mulai data awal 

hingga penelitian. Oleh karena itu penulis hanya menggunakan dua kelas tinggi yakni 

kelas 4 dan 5. Penulis menggunakan sampel kelas tinggi karena penulis merasa bahwa 

siswa kelas tinggi dapat lebih mudah untuk memahami pernyataan pada angket daripada 

siswa kelas rendah, sehingga pernyataan pada angket dapat terjawab dengan apa yang 

sebenrnya terjadi. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

berupa angket. Angket merupakan suatu alat pengumpulan informasi dan 

pengambilan data dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis dan dijawab 

secara tertulis juga oleh responden. Angket yang digunakan penulis yakni 

menggunakan angket berskala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Penulis akan menyebarkan pertanyaan kepada responden yang ditemui secara 

langsung, yaitu kepada siswa. Penulis melakukan dua kali penyebaran angket 

yang mana pada angket yang pertama penulis gunakan untuk mengetahui data 

awal pada saat observasi, kemudian pada ngket yang kedua penulis gunakan untuk 

mengetahui hubungan antara pengelolaan perpustakaan dan peningkatan literasi 

membaca siswa. Angket yang dibuat oleh penulis telah mengalami validasi yang 

dilakukan oleh dosen pembimbing dan siswa yang mengisi atau dapat disebut 

sebagai responden, jika siswa tidak paham angket dan jawaban siswa tidak sesuai 

dengan pernyataan angket tersebut makan angket dikatakan tidak vaid, maka 

penulis akan melakukan revisi padaa pernyataan angket. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 

berupa kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket akan di berikan kepada 

siswa kelas tinggi yakni pada kelas 4, dan 5 dengan jumlah siswa 40 anak dari 120 

siswa yang ada di SDN Sukodadi 2 Kabupaten Jombang. Cara pengisisan angket 

ini dilakukan dengan siswa akan memilih salah satu jawaban yang sekiranya 
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menurut mereka benar dan sesuai dengan apa yang terjadi. Jawaban yang 

diberikan oleh peserta didik tidak akan mempengaruhi nilai siswa di sekolah.  

Pada skripsi ini terdapat dua angket dengan kisi-kisi yang berbeda, yang 

mana pada angket pertama penulis gunakan untuk mengetahui data awal tentang 

pengelolaan perpustakaan dan peningkatan literasi membaca siswa yang ada di 

SDN Sukodadi 2 Kabupaten Jombang. Pada angket yang kedua merupakan revisi 

dari angket pertama tentang peningkatan literasi membaca siswa. Revisi angket 

ini dilakukan karena pada angket yang pertama penulis merasa siswa kesulitan 

dalam mengerjakan dan jawaban siswa terhadap pernyataan angket banyak yang 

tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenernya. Kedua angket yang akan 

diberikan kepada responden telah disusun berdasarkan indikator-indikator yang 

dimasukkan kedalam tabel kisi-kisi. 

Pada angket yang pertama terdiri pernyataan-pernyataan dengan 4 

alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan 

Sangat Tidak Setuju (STS), dengan pertanyaan sebanyak 30 soal. Butir-butir 

instrumen ini menggunakan skala likert dengan alternatif jawaban pemberian skor 

4 pada jawaban SS, 3 pada jawaban S, 2 pada jawaban TS, dan 1 pada jawaban 

STS. Adapun kisi-kisi instrumen angket jenis yang pertama, yakni sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen PenelitianAngket 

No. Variable Dimensi Indikator No. Item 

Soal 

Jumlah 

1. Revitalisasi 

Manajemen 

Pengelolaan 

Perpustakaan 

1. Perencanaan 

(Planning) 

 

 

 

 

 

 

2. Pengorganisasian 

(Organizing) 

 

3. Pengawasan 

(Controlling) 

 

4. Pelaksanaan  

- Fasilitas Perpustakaan 

(gedung, lokasi, situasi, 

perabot dan peralatan, dan 

kapasitas). 

- Koleksi/jenis buku 

perpustakaan (koleksi buku, 

nonbuku, dan bahan pandang 

dengar). 

- Sruktur organisasi 

perpustakaan 

- Pengaturan buku/koleksi 

- Peraturan (Tatatertib) 

- Pelayanan perpustakaan 

- Profesionalisme 

- Peminjaman buku 

- Sosialisasi 

14, 15, 17 

 

 

 

16 

 

 

 

18 

 

19, 20 

21, 22 

23, 24 

25, 26, 27 

28, 29 

30 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

2. Peningkatan 

Literasi siswa 

1. Minat baca siswa 

di perpustakaan 

2. Pembiasaan 

 

 

3. Pengembangan  

 

- Minat baca siswa 

 

- Membaca 15 menit sebelum 

pelajaran dimulai 

- Memilih buku bacaan di SD 

- Membaca nyaring interaktif 

- Memilih buku pengayaan 

fiksi dan non fiksi 

1, 2, 7, 11, 

13  

3, 4, 8 

 

5 

6, 10  

9, 12 

5 

 

3 

 

1 

2 

2 

 

Angket yang kedua berisi tentang literasi membaca siswa, yang mana pada 

angket ini memiliki alternatif jawaban Ya dan Tidak. Pada setiap alternatif 

jawaban memiliki perbedaan nilai antara pernyataan positif dan negatif. Sama 

seperti angket yang pertama, responden diminta untuk memilih jawaban yang 

sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Berikut kisi-kisi angket jenis yang 

kedua, yakni: 
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Tabel 3.2 

Kisi- Kisi Instrumen Literasi Membaca 

No Komponen Indikator 
Pernyataan Jumlah 

Butir Positif Negatif 

1. Pemusatan 

perhatian 

Mampu melaksanakan kegiatan 

membaca serta fokus 

1, 2 3, 4 4 

  Mampu melaksanakan kegiatan 

secara aktif 

5, 6 7 3 

2. Penggunaan 

waktu 

Mampu menggunakan waktu secara 

efektif 

8, 9 10, 11 4 

3. Motivasi 

Membaca 

Mampu mengatasi hambatan 

membaca dan menunjukkan prestasi 

belajar 

12, 13, 14, 

15 

16, 17 6 

4. Emosi dalam 

membaca 

Mampu menyimpulkan hasil dari 

membaca 

18, 19 20, 21 4 

  Mampu memberikan tanggapan 

terhadap buku yang dibaca 

22, 23 24, 25 4 

  Mampu melaksanakan kegiatan 

dengan rasa senang tanpa 

keterpaksaan 

26, 27 28 3 

5. Usaha untuk 

membaca 

Mampu memiliki buku bacaan  29, 30 31 3 

  Mampu meminjam buku bacaan 32, 33 34, 35 4 

Jumlah Butir 20 15 35 

 

Dalam hal ini, terdapat pula petunjuk penyekoran instrumen minat baca. 

Instrumen minat baca sebagai hasil penyempurna sejumlah 30 butir. Penyekoran 

dilakukan berdasarkan tabel: 

Tabel 3.3 

Acuan Penyekoran Instrumen Literasi Membaca 

Pernyataan Ya Tidak 

Positif 1 0 

Negatif 0 1 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pernyataan positif jawaban Ya 

memiliki skor 1 dan Tidak memiliki skor 0. Kemudian skor untuk pernyataan 

negatif jawaban Ya memiliki skor 0 dan jawaban Tidak, memiliki skor 1. 

Angket yang diberikan kepada siswa nantinya akan dijumlahkan 

berdasarkan skor yang sudah didapat dari masing-masing angket yang berjumlah 
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40 angket. Hasil dari penjumlahan skor angket akan dikriteriakan berdasarkan 

jumlah skor yang didapat dari masing-masing angket. Pengkriteriaan dilakukan 

pada pengelolaan perpustakaan sekolah dan peningkatan literasi membaca siswa. 

Pengkriteriaan pada peningkatan literasi membaca dapat dijelaskan sebagai 

berikut menurut Riduwan (2007): 

Tabel 3.4 

Kriteria Hasil Persentase Skor Peningkatan Literasi Membaca 

Persentase Kriteria 

85% ≤ q ≤ 100% Sangat Tinggi 

70% ≤ q ≤ 85% Tinggi 

55% ≤ q ≤ 70% Sedang 

40% ≤ q ≤ 55% Rendah 

0% ≤ q ≤ 40% Sangat Rendah 

Pada angket peningktan literasi membaca siswa, hasil skor pada angket 

tersebut  juga akan dikriteriakan. Pengkriteriaan akan dijelaskan pada tabel berikut 

seperti penjelasan menurut Sugiyono (2014): 

Tabel 3.5 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Penulis menggunakan kriteria tersebut untuk mengetahui peningkatan dari 

masing-masing variabel literasi membaca dan pengelolaan perpustakaan sekolah. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses paling virtual dalam sebuah penelitian. 

Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisis ini lah data yang diperoleh 

peneliti bisa diterjemahkan sebagai hasil yang sesuai dengan khaidah ilmiah. 
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Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreatifitas dan kemampuan intelektual yang 

tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan. Analisis data berasal dari hasil 

pengumpuan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kuantitatif, yang mana dalam penelitin ini menghasilkan angkatujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.Hasil yang diperoleh dari kuesioner 

atauangket akan dihitung melalui perhitungan SPSS 16.0 for Windows 

menggunakan perhitungan analisis korelasi dan analisis perbandingan One-

Sample T test. 

Menurut Ghozali (2006:82) analisis korelasi bertujuan untuk mengukur 

kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Analisis korelasi adalah 

metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara dua 

variabel atau antar set variabel. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1, dimana 

nilai korelasi -1 berarti hubungan antara dua variabel tersebut adalah hubungan 

negatif sempurna, nilai korelasi 0 berarti tidak ada hubungan antara dua variabel 

tersebut, sedangkan nilai korelasi 1 berarti terdapat hubungan positif sempurna 

antara dua variabel tersebut. Menurut Sofyan dan Hani (2014: 70) interpretasi dari 

besarnya nilai korelasi antara variabel dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

0,00 – 0,09 : Hubungan korelasinya diabaikan 

0,10 – 0,29 : Hubungan korelasinya rendah 

0,30 – 0,49 : Hubungan korelasi moderat 

0,50 - 0,70 : Hubungan korelasi sedang 

> 0,70 : Hubungan korelasi sangat kuat 
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Selain itu, untuk menentukan apakah besarnya hubungan itu signifikan 

atau tidak, kita dapat menyimpulkan dari nilai signifikan value (p-value) hasil uji 

koefisien korelasi. 

Pada uji beda atau analisis perbandingan digunakan untuk menentukan 

apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. 

Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai 

rata-rata dengan standart error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau secara 

rumus menurut Ghozali (2006: 56) juga dapat ditulis sebagai berikut:  

  
                                               

                                              
 

Analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan rata-rata antara 

dua atau lebih kelompok sampel data. Langkah pertama untuk metode 

perbandingan ini adalah mengumpulkan data (sampel) dari setiap obyek per 

kelompok variabel. Pengukuran data bersifat kuantitatif atau minimal berskala 

interval. 


