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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis atau Desain Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Kuantitatif, Menurut 

Sugiyono (2013:13) Jenis Penelitian Kuantitatif adalah Jenis penelitian yang data 

penelitianya berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Desain 

Penelitian yang akan digunakan yaitu eksperiment, dengan  desain Quasi 

Eksperimental Design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak 

dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperiment (Sugiyono, 2012: 114).  

Di dalam Quasi Eksperimental Design ada dua bentuk design yaitu, Time 

Series Design dan Nonequivalent Control Group Design. Sehingga peneliti 

memilih Nonequivalent Control Group Design. Desain ini hampir sama dengan 

Pretest-Posttest Control Group, hanya pada desain ini kelompok eksperiment 

maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2013:116). 

Paradigma Nonequivalent Control Group Design dapat digambarkan 

sebagai berikut; 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

   O1   X   O2 

 

   O3         O4    

 O2 

Keterangan : 

X   = Treatment Literasi Buku Kegemaran 

O1 = Kelompok Eksperiment yang diberi Pretest 

O2 = Kelompok Eksperiment yang diberi Posttes 

O3 = Kelompok Kontrol yang diberi Pretest 

O4 = Kelompok Kontrol yang diberi Posttest 

Pengaruh perlakuan = (O2 - O1) – (O4 - O3) 

                 (Sumber : Sugiyono.2013:116) 
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Penelitian eksperiment ini  mempunyai tujuan untuk mengetahui Apakah 

ada Pengaruh Positif dan Signifikan Kegiatan Literasi tersebut Terhadap Minat 

Baca Siswa Kelas V SDN Ketawanggede Malang. Paradigma penelitianya dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

  

Keterangan : 

X = Kegiatan Literasi (Literasi Buku Kegemaran) 

Y = Minat Baca 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Ketawanggede Malang, beralamatkan di 

JL. Kerto Leksono No.93 Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. 

Penelitian ini dilakukan pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas V.A dan V.B yang berjumlah 

66 siswa, dengan kelas V.A yang berjumlah 33 siswa sebagai kelompok 

eksperiment dan kelas V.B yang berjumlah 33 siswa sebagai kelompok kontrol. 

Pengambilan kelas kelompok sebagai eksperiment dan control tanpa di random di 

karenakan penilitian ini menggunakan Nonequevalent Control Group Design. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Ketawanggede Malang. beralamatkan di JL. 

Kerto Leksono No.93 Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.  

 

X Y 
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D. Instrumen Penelitian 

Prinsip meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur 

yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. 

Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono.2012:148). Dalam hal ini peneliti 

membuat instrumen untuk mengukur minat baca siswa berupa angket, baik Pretest 

maupun Posttest yang akan di berikan kepada kelas V.A (eksperiment) dan kelas 

V.B (kontrol). Instrumen pretest diberikan peneliti sebelum di berikan treatment, 

dan untuk instrumen posttest diberikan peneliti setelah melakukan treatment. 

Treatment yang diberikan peneliti berupa RPL (rencana pelaksanaan 

literasi) buku kegemaran. RPL disini di susun disesuaikan dengan kondisi 

sekolah, hasil observasi, serta wawancara dengan guru. RPL adalah berupa 

kegiatan literasi yang akan dilaksanakan oleh siswa dalam ± 60 menit di akhir 

pembelajaran. Kegiatan Literasi ini dilakukan dengan membaca buku kegemaran 

sesuai dengan minat siswa. Kegiatan literasi tersebut dapat dilakukan dengan 

membaca nyaring maupun membaca dalam hati. Ada empat tahapan yang perlu 

diperhatikan saat melaksanakan kegiatan literasi yang meliputi; a) Persiapan yang 

perlu dilakukan, b) Sebelum membaca nyaring atau dalam hati, c) Saat 

membacakan nyaring, d) Setelah membacakan nyaring. Tujuanya dari kegiatan ini 

agar siswa termotivasi untuk mau membaca buku dan menimbulkan rasa gemar 

dalam membaca. 

Sedangkan instrumenya berupa angket yang berisi sejumlah pernyataan 

yang harus di jawab oleh responden. Angket yang digunakan peneliti dalam 

penelitian tersebut yaitu berupa angket tertutup yang di sajikan dalam bentuk 
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pernyataan. Angket tersebut digunakan untuk mengukur minat baca siswa. 

Responden diminta untuk memilih kategori jawaban dengan memberikan tanda 

centang (√) pada kolom yang tersedia. Angket menggunakan Skala Likert dengan 

4 alternatif pilihan jawaban antara lain sebagai berikut; 

 

 

Tabel 3. 1 Skor butir Skala Likert untuk Pretest 

 
Jawaban Skor Pernyataan  

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

 

 

Tabel 3. 2 Skor butir Skala Likert untuk Posttest 

 
Jawaban Skor Pernyataan  

Selalu 4 

Sering 3 

Kadang-kadang 2 

Tidak Pernah 1 

Sumber : Sugiyono, 2012:135 
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Tabel 3. 3 Kisi-kisi angket minat baca siswa (Pretest) 

 
Variabel Indikator Deskriptor Nomor Pernyataan Jumlah 

butir  

Minat baca Kesenangan 

membaca 

Rasa senang dalam 

kegiatan membaca 

1,2,3,4,5,6,7,9,10 

 

9 

 Membaca atas 

kemauan sendiri 

8,11 2 

Kesadaran 

akan manfaat 

membaca 

Kesadaran akan 

pentingnya membaca 

12,13,14,15 4 

 Kesadaran sebagai 

siswa untuk membaca 

16,17,18,19,20 5 

Frekuensi 

membaca 

Intensitas membaca 21,22 2 

 Banyak waktu yang 

digunakan dalam 

membaca 

23,24,25 3 

Kuantitas 

Bacaan 

Jumlah dan 

keberagaman bacaan 

26,27,28,29,30 5 

 Usaha mendapatkan 

sumber bacaan 

 31,32,33,34,35,36,37, 

38,39,40 

10 

Jumlah 40 

 

 

 

Tabel 3. 4 Kisi-kisi angket minat baca siswa (Posttest) 

 
Variabel Indikator Deskriptor Nomor Pernyataan Jumlah 

butir  

Minat baca Kesenangan 

membaca 

Rasa senang dalam 

kegiatan membaca 

5,13,39,40 

 

4 

 Membaca atas 

kemauan sendiri 

14,18,19,25 4 

Kesadaran 

akan manfaat 

membaca 

Kesadaran akan 

pentingnya membaca 

7,9,10,12,27,28,29 7 

 Kesadaran sebagai 

siswa untuk membaca 

8,26,30 3 

Frekuensi 

membaca 

Intensitas membaca 1,31,32 3 

 Banyak waktu yang 

digunakan dalam 

membaca 

6,16,17,24,38 5 

Kuantitas 

Bacaan 

Jumlah dan 

keberagaman bacaan 

2,15,20,21,33,34 6 

 Usaha mendapatkan 

sumber bacaan 

 3,4,11,22,23,35,36,37 

 

8 

Jumlah 40 

Sumber : Dalman,2014:145 



42 
 

 
 

E. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian. Hal ini 

dimaksudkan agar instrumen yang akan digunakan dalam mengukur variabel 

memiliki validitas dan reliabilitas sesuai dengan ketentuan. Instrumen dikatakan 

valid apabila instrumen tersebut telah melalui uji reliabilitas. Untuk melaksanakan 

uji coba instrumen dalam penelitian ini akan mengambil responden diluar sampel 

yang memilik karakteristik hampir sama dengan populasi penelitian. 

A. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2013:221) validitas adalah ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Jenis validitas dalam penelitian ini berupa validitas konstruk 

karena instrumen penelitianya berupa non tes. Untuk mengukur validitas kontruk 

dapat dilakukan dengan cara meminta pendapat dari para ahli tujuannya untuk 

melihat instrumen yang disusun sudah sesuai dengan kisi-kisi dan tujuan yang 

akan dicapai atau belum. Setelah dinyatakan valid maka angket bisa di uji 

cobakan.  

Kemudian uji coba angket dihitung validitasnya menggunakan validitas r 

butir. Cara penghitungan Uji validitas item dengan cara mengorelasikan skor tiap 

item dengan skor total item. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS21 

Product Momen Pearson Correlation. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut; buka program SPSS21, klik Variable view, kemudian klik data view, 

Selanjutnya pilih menu Analyze, kemudian pilih sub menu correlate, lalu pilih 
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Bivariate, dari hasil tersebut kemudian muncul kotak baru, dari kotak dialog 

Bivariate Correlations, masukkan semua variable ke kotak variables, pada bagian 

correlation coefficients centang person, pada bagian test of significance pilih two-

tailed, centang flag significant correlations, dan klik OK maka akan muncul hasil 

outputnya.  

Selanjutnya yaitu mencari Rtabel, dengan menggunakan bantuan SPSS21 

dengan langkah-langkah sebagai berikut; buka program SPSS21, kemudian buat 

variabel baru, kemudian isikan nilai derajat bebas (df) pada variabel tersebut, 

setelah itu klik Transform > Compute variable, dan klik OK, maka akan muncul 

hasil nilai t tabel. Selanjutnya kembali klik transform > Compute variable, maka 

akan muncul kotak isian target variable, setelah itu klik OK.  

Hasil output uji validitas dari tiap butir soal dikonsultasikan dengan harga 

r Product Moment untuk taraf signifikan () yaitu 5%. Apabila nilai Pearson 

Correlation > Rtabel, maka pernyataan dikatakan valid, dan apabila Pearson 

Correlation < Rtabel, maka pernyataan tidak valid. Pernyataan yang digunakan 

untuk mengambil data berupa pernyataan yang valid. Pernyataan yang tidak valid 

di ubah atau di benahi kembali serta diujikan kembali dengan responden yang 

sama. Peneliti disini melakukan uji validitas sebanyak dua kali yang meliputi uji 

validitas angket pretest dan uji validitas angket posttest. 

B. Uji Realiabilitas Instrumen 

Realibilitas berarti bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2013:221). Untuk mencari Realiabilitas  instrumen berupa angket 

dengan menggunakan bantuan SPSS21 Uji Reliabilitas Alpha Cronbach’s, dengan 
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langkah-langkah sebagai berikut; klik Analize > Scale > Reliability Analysis. Pada 

kotak dialog Reability Analysis, masukkan data variabel yang valid, kemudian 

bagian model pilih alpha, Kemudian pilih menu Statistic dan beri tandan centang 

(√) pada Scale if item deleted, pilih Continue, klik OK. Maka akan muncul hasil 

outputnya. 

Selanjutnya yaitu mencari Rtabel, dengan menggunakan bantuan SPSS21 

dengan langkah-langkah sebagai berikut; buka program SPSS21, kemudian buat 

variabel baru, kemudian isikan nilai derajat bebas (df) pada variabel tersebut, 

setelah itu klik Transform > Compute variable, dan klik OK, maka akan muncul 

hasil nilai t tabel. Selanjutnya kembali klik transform > Compute variable, maka 

akan muncul kotak isian target variable, setelah itu klik OK, maka hasil Rtabel akan 

muncul. Suatu instrumen dapat dikatakan reliable apabila memiliki koefesien 

keandalan (alpha) > dari Rtabel, dan sebaliknya jika nilai alpha < Rtabel. Maka item 

angket yang digunakan tidak reliable (Imam,2013:47).  

Untuk menginterpretasikan tingkat koefesien yang diperoleh dari 

instrumen, digunakan patokan sebagai berikut: 

Tabel 3. 5 Interpretasi Nilai r 

 
Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Cukup 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak rendah 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 Sangat rendah 

  (Tidak berkolerasi) 

Sumber; Arikunto, 2013:319 

Peneliti disini melakukan uji reliabilitas sebanyak dua kali yang meliputi uji 

reliabel angket pretest dan uji reliabel angket posttest. 
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F. Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data 

dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Sugiyono (2012;333) 

menjelaskan bahwa terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis 

data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial.  Sehingga 

Peneliti disini menggunakan analisis data statistik deskriptif, karena peneliti 

hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan 

data pada setiap variabel penelitian. Peneliti disini menggunkanakan bantuan 

SPSS21 dengan langkah klik Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies. Pada 

kotak dialog Frequencies masukkan variabel, klik Statistics, beri tanda centang 

(√) pada deskriptor yang diinginkan, klik Continue dan OK. Dari pengolahan hasil 

tersebut akan diketahui hasilnya baik kelompok eksperiment maupun kelompok 

kontrol yang meliputi, a) rata-rata (mean), b) nilai tengah (median), c) nilai yang 

sering muncul (modus), d) standar deviasi, e) nilai terendah, f) dan nilai tertinggi.. 

Peneliti disini melakukan empat kali analisis deskriptif yang meliputi; a) Analisis 

deskriptif hasil pretest kelompok eksperiment, b) Analisis deskriptif hasil posttest 

kelompok eksperiment, c) Analisis deskriptif hasil pretest kelompok kontrol, d) 

Analisis deskriptif hasil posttest kelompok kontrol.  

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas Data 
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Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah segala yang diselidiki  

memiliki distribusi normal atau tidak. Peneliti menggunakan bantuan program 

SPSS21. Pada penelitian ini, Uji Normalitas menggunakan teknik statistik 

Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S), di karenakan data berbentuk interval. Uji 

Normalitas ini dilakukan pada data kelas eksperiment dan kelas kontrol meliputi 

hasil angket awal dan angket akhir masing-masing kelompok. Interpretasi hasil uji 

normalitas dengan melihat nilai Asymp. Sig. (2tailed), dengan langkah sebagai 

berikut; Klik Analyze > Nonparametric Tests > 1 Sample KS. Pada kotak dialog 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test, masukkan variabel Pretest dan Posttest ke 

kotak Test Variable list, klik OK. Adapun interpretasi dari uji normalitas adalah 

sebagai berikut: 

a) Jika nilai Asymp. Sig. (2tailed) lebih besar dari tingkat Alpha 5% (Asymp. Sig. 

(2tailed) > 0,05) dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

b) Jika nilai Asymp. Sig. (2tailed) lebih besar dari tingkat Alpha 5% (Asymp. Sig. 

(2tailed) < 0,05) dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang -  

berdistribusi tidak normal. 

Peneliti melakukan uji normalitas sebanyak dua kali yang meliputi; a) Uji 

normalitas angket pretest dan posttest pada kelas eksperiment, b) Uji normalitas 

angket pretest dan posttest pada kelas kontrol. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang dipakai dalam penelitian eksperiment ini adalah data  

uji-t atau t-test. Data yang dianalisis melalui uji-t terwujud dalam bentuk angka. 

Teknik ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan aktualisasi minat baca antara 
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kelas eksperiment yang diberikan perlakuan dan kelas kontrol yang tidak 

diberikan perlakuan. Peneliti disini menggunakan bantuan SPSS21 dengan Uji 

Paired Sample T-Test, karena menggunakan pretest dan posttest dan sampel yang 

digunakan merupaka subjek yang sama tetapi perlakuan berbeda. Langkah-

langkah Uji Paired Sample T-Test sebagai berikut; Buka SPSS21 klik Variable 

view, pada bagian name ketikan Pretest dan Postest. Selanjutnya klik Data View. 

Selanjutnya menu bar yang terdapat pada SPSS klik menu Analyze, lalu pilih 

Compare Means, kemudian klik Paired Sample T Test. Dan Klik OK. Maka akan 

muncul output SPSS. Hasil output tersebut dilihat dari output Paired Samples 

Correlations, dengan melihat besarnya correlation antara pretest dan posttest 

yang selanjutnya di interpretasikan dengan melihat tabel interpretsi korelasi. 

Untuk melihat interpretasi korelasi dapat dilihat sebagai berikut; 

Tabel 3. 6 Interpretasi Korelasi 

 
Interval korelasi 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 

Sumber : Sugiyono, 2012:257 


