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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik 

yang bersifat fenomena maupun rekayasa manusia. Kegiatan penelitian 

deskriptif ini, peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau 

wilayah yang diteliti kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk 

laporan secara lugas seperti apa adanya yaitu mendiskripsikan pelaksanaan, 

kendala, dan upaya dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di 

SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Malang. 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti sebagai observer serta peneliti merupakan instrument kunci   

dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan data-data hasil penelitian dari 

subyek yang diteliti pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SD 

Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Malang. Dengan penjabaran 

proses penelitian yang diawali dari koordinasi dengan pihak sekolah baik 

kepala sekolah, guru, dan warga sekolah yang lain. Dilanjutkan dengan 

melakukan tahap observasi pertama, observasi kedua, dan seterusnya 

kemudian diakhiri dengan pemeriksaan hasil penelitian. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan 

Karangploso Malang, Dusun Babakan Desa Ngenep Kecamatan 

Karangploso Malang. Waktu penelitian pada bulan Januari 2018. 

D. Sumber Data 

Dalam mengumpulkan data-data dilapangan akan menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang biasa disebut dengan trianggulasi data. Trianggulasi data 

adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada (Sugiyono, 

2007: 194).  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dari penelitian kualitatif adalah sipeneliti itu sendiri. Peneliti 

kualilatif sebagai human instrument memiliki fungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan dari temuannya (Sugiyono, 2011). Namun juga harus 

menggunakan pedoman dalam mengumpulkan sebuah data. Baik itu 

pedoman wawancara, pedoman observasi maupun pedoman studi dokumen 

yang membantu peneliti dalam mengumpukan data dilapangan. Oleh karena 

itu, peneliti menyusun kisi-kisi instrument untuk menjadi landasan dan 

membantu dalam pengumpulan data. Dalam Penelitian menggunakan tiga 

alat bantu (instrumen) dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut. 
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1. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara diperlukan selama kegiatan pengumpulan data 

agar data yang dibutuhkan tidak melenceng dari tujuan penelitian yang 

telah ditetapkan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan teori yang 

berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.  

Lembar wawancara digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung terkait dengan 

pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Wawancara dilakukan 

dengan kepala sekolah, guru dan peserta didik. 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi diperlukan selama kegiatan pengumpulan data 

agar data yang dibutuhkan tidak melenceng dari tujuan penelitian yang 

telah ditetapkan. Lembar observasi disusun berdasarkan teori yang 

berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Lembar observasi 

digunakan untuk memperoleh data melalui proses mengamati situasi 

dan kondisi pada pelaksanaan Gerakan Literasi sekolah (GLS). 

Observasi dilakukan dengan kepala sekolah, guru dan peserta didik. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dibutuhkan sebagai alat bantu dalam kegiatan 

wawancara dan observasi agar pelaksanaan dapat berjalan dengan 

maksimal, tanpa terganggu harus melakukan pencatatan data-data pada 

kegiatan wawancara dan observasi, selain itu dokumentasi juga 

bermanfaat sebagai alat pendukung dalam kegiatan pengumpulan data. 

Dokumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 
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berupa foto pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah, foto ruamg 

perpustakaan, foto karya peserta didik. 

F. Prosedur Penelitian 

Prosuder yang dilakukan pada penelitian ini ada tiga tahap, yaitu: tahap 

perencanaan penelitian, tahap pelaksanaa, dan tahap akhir. 

1. Tahap perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: 

1. Membuat surat perijinan penelitian untuk sekolah  yang akan diteliti 

2. Menyusun pedoman observasi dan wawancara 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan proses pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS). Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukanobservasi dan wawancara terhadap proses pelaksanaan 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

2. Melakukan observasi dan wawancara terhadap proses pelaksanaan, 

kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS). 

3. Tahap Akhir 

Tahap akhir penelitian ini yaitu melakukan analisis data yang sudah 

terkumpul berupa analisis pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Setelah data atau informasi yang diperoleh, dilengkapi dengan 

wawancara kepada kepala sekolah, guru dan siswa secara mendalam 
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kemudian data dianalisis atau mengolah data selanjutnya hasil analisis 

diuraikan secara deskriptif serta dapat menarik kesimpulan akhir hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan. 

G. Analisis Data 

Teknik penganalisian data pada penelitian ini yaitu menggunakan 

instrument Peganalisisan data deskriptif kualitatif. Teknik penganalisisan 

data deskriptif kualitatif digunakan untuk penaganalisisan data pada 

rumusan masalah yaitu pelaksanaan gerakan literasi sekolah, kendala yang 

dihadapi dan upaya yang di lakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi 

di SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Malang. 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan sejak pengumpul data. 

Data yang terkumpul di analisis berdasarkan hasil observasi proses 

pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dan wawancara kepada kepala 

sekolah, guru dan peserta didik untuk memambah informasi. Tehnik analisis 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Pada tahap reduksi data, dilakukan penyederhanaan dan gambaran 

umum terhadap data yang telah terkumpul meliputi, hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Kegiatan penyederhanaan data dan 

gambaran umum terhadap data yang telah terkumpul dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi yang jelas sehingga mempermudahkan peneliti 

untuk mendeskripsikan data. Data yang didapatkan hasil dari observasi 

dan wawancara dengan kepala sekolah, guru dan siswa tentang 
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pelaksanaan GLS di SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso 

Malang. 

2. Penyajian Data (Data Display)  

 

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat,  

tabel, grafik, dan sejenisnya sehingga mudah dibaca. Data yang didapatkan 

hasil dari observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, guru dan siswa 

tentang pelaksanaan GLS di di SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan 

Karangploso Malang. Melalui penyajian tabel data observasi dan 

wawancara, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan 

sehingga akan semakin mudah di pahami.  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Pada tahap penarikan kesimpulan, dilakukan penarikan 

kesimpulan dari data yang diperoleh dan memberikan penjelasan dan 

kesimpulan tentang pelaksanaan GLS tersebut. Kesimpulan dipaparkan 

dalam bentuk kalimat yang singkatdan jelas terkait pelaksanaan GLS di 

SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploson Malang. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Peneliti memperoleh data dari berbagai macam teknik antara lain 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai 

tehnik perlu dilakukan uji keabsahan. Dalam penelitian ini, uji keabsahan 

data dilakukan dengan triangulasi teknik. 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 
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tehnik dan sumber data yang telah ada. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, 

peneliti menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi 

dengan sumber data yang sama yaitu kepala sekolah, guru dan siswa.  

Misalnya data diperoleh dengan observasi, lalu dicek dengan wawancara, 

kemudian dokumentasi. 


