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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian   

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian 

digunakan adalah kuasi eksperimen. Desain penelitian ini yaitu Nonequivalent 

Control Group Design. 

Bentuk quasi-experimental dengan desain Nonequivalent Control Group 

Design (Sugiyono, 2017) dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain  Nonequivalent Control Group Design 

Keterangan: 

Kelas Eksperimen  

O1 : Pre Test pengukuran awal minat baca dan pemahaman bacaan  siswa 

X : Perlakuan penerapan strategi tabel T-I-P dalam model pembelajaran    

         REACT  

O2   : Post-Test pengukuran akhir minat baca dan pemahaman bacaan siswa 

 

Kelas Kontrol 

O3 : Pre Test pengukuran awal minat baca dan pemahaman bacaan  siswa 

O4  : Post-Test pengukuran akhir minat baca dan pemahaman bacaan siswa 

Kelas Eksperimen   O1   X O2 

Kelas Kontrol  O3   O4 



41 

 

 

 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian ini dilakukan di dua sekolah yaitu :   

1. SMP Negeri 25 Malang, sebagai sekolah tempat uji coba instrumen penelitian 

minat baca dan pemahaman bacaan siswa  

2. SMP Negeri 5 Malang sebagai tempat penelitian untuk penerapan tabel  

T-I-P dalam model pembelajaran REACT. Kelas 6.H.4 sebagai kelas 

eksperimen, 6.I.4 sebagai kelas kontrol. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

1. Uji coba instrumen penelitian minat baca dan pemahaman bacaan siswa 

dilaksanakan di SMP Negeri 25 Malang pada tanggal 22 Maret 2018. 

2. Penerapan penelitian tabel T-I-P dalam model REACT dilakukan di SMP 

Negeri 5 Malang, kelas 6.H.4 sebagai kelas eksperimen pada tanggal 29, 5, 19 

April 2018 dan  6.I.4 sebagai kelas kontrol pada tanggal 6, 29 April 2018. 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII disekolah SMP 

Negeri 5 Malang. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan non random sampling yaitu purposive sampling dengan pengambilan 

sampel didasarkan atas pertimbangan dan tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan 
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penelitian, dalam hal ini yaini kelas yang telah dibiasakan oleh guru mata pelajaran 

IPA untuk melaksanakan kegiatan membaca (baik membaca dirumah maupun 

didalam kelas) dan kelas yang memiliki kemampuan setara dalam hal ini diuji 

perbandingan pada nilai raport siswa (Lampiran 1).  

3.3.3 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini yakni siswa kelas 6.I.4 sebagai kelas eksperimen 

dan kelas 6.H.4 sebagai kelas kontrol. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi tabel T-I-P yang dipadukan 

dengan model pembelajaran REACT.  

3.4.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat baca siswa dan pemahaman 

bacaan siswa setelah diterapkannya strategi tabel T-I-P dalam model pembelajaran 

REACT. 

1.5 Definisi Operasional Variabel 

1. Tabel T-I-P yakni suatu metode membaca yang diterapkan untuk membantu 

proses pemahaman teks, yakni dimulai dengan mengaktifan pengetahuan awal 

(latar belakang) siswa, bertanya, dan menentukan hal atau bagian penting untuk 

dipelajari. 

2. REACT yakni salah satu pembelajaran kontekstual yang memiliki tahapan 

relating, experiencing, applying, cooperating, transfering yang digunakan 

sebagai model dalam menerapkan strategi tabel T-I-P 
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3. Minat baca merupakan suatu motivasi instrinsik yakni suatu persepsi bahwa 

suatu aktivitas dapat menarik perhatian dan menimbulkan rasa ingin tahu yang 

tinggi yang disertai dengan keterlibatan kognitif dan mampu memberikan efek 

positif, dalam hal ini yakni minat membaca dapat menimbulkan  suatu efek 

yang baik dan melibatkan kognitif. 

4. Pemahaman bacaan yakni suatu bentuk atau hasil dari kegiatan membaca 

pemahaman dengan menggunakan strategi membaca tabel T-I-P yang 

melibatkan latar belakang pengetahuan siswa, yang ingin dipahami, dan yang 

dipelajari. 

1.6 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tediri dari 3 tahap, 

yaitu : 

1. Tahap Awal 

Tahap ini merupakan tahap persiapan sebelum dilaksanakannya eksperimen, 

meliputi penentuan sampel dari populasi, memilih sampel yang akan dijadikan 

kelompok eksperimen dan persiapan untuk melakukan eksperimen tabel T-I-P 

yakni uji validitas dan reliabilitas skala minat baca dan soal untuk mengukur 

pemahaman bacaan siswa. 

2. Tahap Pelaksanaan 

  Pada tahap eksperimen terdiri dari pre-test, pemberian treatment atau 

perlakuan, dan post-test. 
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a. Tes awal atau pre-test 

Pretest ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal siswa dalam hal 

minat baca dan pemahaman bacaan siswa, yakni sebelum diberikan penerapan 

strategi tabel T-I-P dalam REACT. Hasil pre-test dari kedua variabel diinput dan 

disimpan untuk dianalisis setelah dilakukannya posttest. Pretest untuk minat 

baca berupa instrumen skala minat baca, untuk pemahaman diberikan soal 

terkait dengan pokok bahasan sistem eksresi manusia. 

b. Perlakuan atau treatment 

Penerapan strategi tabel T-I-P dilakukan dalam beberapa treatment yakni 

disesuaikan dengan jumlah pertemuan di rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) untuk bab pokok bahasan Sistem Eksresi Manusia sebanyak 3 kali 

pertemuan (Lampiran 2). Tahapan dalam pelaksanaan treatment yakni sebagai 

berikut: 

1. Tahap Awal  

Peneliti memberikan pengantar dan penjelasan terkait dengan tabel T-I-P, 

kemudian menjelaskan prosedur dan contoh untuk pengisian tabel T-I-P 

2. Tahap Pelaksanaan 

Peneliti melakukan brainstorming berupa tanya jawab terkait dengan pokok 

bahasan yang akan dibahas, tanya jawab ditujukan untuk memberikan stimulus 

(mengajak) siswa untuk mengingat kembali tentang hal yang telah diketahui 

sebelumnya. Peneliti meminta siswa untuk mengisi kolom tahu (T) yakni untuk 

mengetahui pengetahuan awal dari siswa mengenai materi yang dipelajari, 

kemudian siswa diminta untuk membaca untuk dapat merumuskan pertanyaan 
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dari hasil yang telah dibaca untuk dituliskan dikolom ingin (I). Dan untuk kolom 

pelajari (P) peserta didik mengidentifikasi apa yang telah mereka pelajari dari 

proses membaca yakni mengaitkan dari apa yang siswa tuliskan dikolom T dan 

I.  

Prosedur langkah-langkah pembelajaran strategi tabel T-I-P dalam model 

pembelajaran REACT dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini: 

   Tabel 4. Langkah pembelajaran strategi tabel T-I-P dalam model Pembelajaran REACT 

Tahap 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Relating Mengaitkan suatu topik bahasan dengan 

lingkungan sekitar, siswa diminta untuk 

menuliskan apa yang telah diketahui pada kolom 

T (tahu) dan apa yang ingin diketahui pada 

kolom I (ingin). 

Experiencing Mengalami secara langsung (praktikum dan 

mengamati model organ) 

Applying Menerapkan hasil membaca yang dilakukan 

sebelum pelajaran dimulai kedalam proses 

pembelajaran 

Cooperating Kerjasama dengan antar teman untuk 

mendiskusikan suatu pertanyaan yang diberikan 

Transfering Mentransfer membagi hasil diskusi dengan 

teman yang lain dan diakhir pembelajaran siswa 

diminta untuk menuliskan hasil dari proses 

pembelajaran ke dalam kolom P (pelajari) 

 

3. Tahap Penutup 

Peneliti meminta siswa untuk mengumpulkan tabel T-I-P yang telah dibuat 

pada setiap pertemuan. 

c. Tahap Akhir 

Tes ini diberikan setelah berakhirnya penerapan strategi membaca tabel 

T-I-P dalam model REACT dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

pencapaian minat baca dan pemahaman siswa terkait dengan pokok bahasan 
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sistem eksresi manusia. Intrumen minat baca dan soal untuk diberikan sama 

pada saat pretest. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan menggunakan 

metode yang bersifat mengukur yaitu dengan metode skala untuk mengukur minat 

baca, dan metode tes untuk mengukur pemahaman bacaan siswa. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur minat baca yakni berupa skala 

likert dengan empat (4) variasi alternatif jawaban yaitu : sangat sesuai (SS), sesuai 

(S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS), dengan pernyataan yang 

bersifat favourable dan unfavourable. Metode skala tidak ada jawaban salah benar 

dan jawaban terletak dalam suatu rentang. Skor untuk skala ditetapkan norma 

penilaian terhadap jawaban yakni sebagai berikut:  

Tabel 5. Skor Pernyataan 

Skala Skor Butir Favourable Skor Butir Unfavorable 

Sangan Sesuai (SS) 4 1 

Sesuai (S) 3 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 3 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 

Metode tes untuk mengukur tingkat pemahaman yakni dengan cara 

memberikan soal secara tertulis terkait dengan Sistem Eksresi yang diberikan saat 

pelaksanaan pre-test dan post-test. 

1.7.1 Instrumen Penelitian  

Intrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari 

dua macam, diantaranya yaitu : 
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1. Lembar Skala 

Lembar skala yang diberikan yakni digunakan untuk mengukur minat baca 

siswa. Skala dikembangkan dari indikator minat baca, skala terdiri dari item 

favourable dan unfavourable. Lembar skala yang digunakan yakni berjumlah 24 

items dari total awal 36 item, sebelum instrumen diberikan kepada kelas penelitian 

akan diuji terlebih dahulu validitas dan realibilitasnya pada subjek yang berbeda 

(Lampiran 3). 

Secara jelas mengenai indikator atau kisi-kisi dari minat baca yang 

dikembangkan menjadi lembar skala minat baca yakni sebagai berikut: 

Tabel 6. Distribusi Instrumen Minat Baca 

Variabel Indikator No Item 

Favourable 

No Item 

Unfavourable 

Jumlah  

Minat 

Baca 

1. Memiliki kesadaran tinggi terhadap 

membaca  

      11, 19 9, 12, 14 5 

2. Berusaha sekuat tenaga tanpa ada 

paksaan mencari buku bacaan. 

8 1, 24 3 

3. Menyediakan waktu yang cukup untuk 

dapat membaca lebih banyak. 

2, 21 16 3 

4. Bahan yang telah dibacanya didiskusikan 

kepada teman-teman atau orang lain 

5, 23 18 3 

5. Selalu menyarankan kepada teman-teman 

untuk membaca buku 

7 20 2 

6. Memilih bahan bacaan yang baik 

(mutu/kualitas bacaan) 

3 10 2 

7. Frekuensi dan kuantitas membaca 13, 17 4, 22 4 

8. Frekuensi sumber bacaan  15 6 2 

Jumlah  12 12 24 

 

2. Lembar Tes 

Lembar tes yang diberikan yakni berupa pertanyaan tertulis terkait dengan 

pokok bahasan Sistem Ekskresi Manusia. Kisi-kisi atau indikator lembar tes 

pemahaman bacaan yang berjumlah 17 soal (14 pilihan ganda dan 3 uraian) dari 

total awal 25 soal terdapat pada (Lampiran 4). 
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1.7.2 Teknik Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen penelitian merupakan uji yang dilakukan sebelum instrumen 

diujikan pada kelas penelitian, uji instrumen dilakukan pada subjek yang berbeda 

dari penelitian, hasil uji intrumen terdapat pada (lampiran 5). 

1. Minat baca  

Instrumen minat baca pada penelitian ini  meliputi uji validitas dan reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas untuk menguji instrumen yakni uji validitas empiris dengan 

melaksanakan uji coba instrumen pada siswa. Uji statistika yang digunakan adalah 

uji Korelasi Pearson, dengan jumlah total item valid sebanyak 24 item dari total 36 

item (Lampiran 5). 

b. Uji Realibilitas 

Item yang diuji reliabilitasnya adalah items yang valid. Teknik menguji 

dengan menggunakan uji reliabilitas Cronbach’s Alpha., dengan jumlah item yang 

reliabel sebanyak 24 item dari total 24 item (Lampiran 5). 

2. Pemahaman Bacaan 

Instrumen tes pemahaman bacaan pada penelitian ini  meliputi uji validitas dan 

reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas untuk menguji skala minat baca yakni uji validitas empiris 

yakni dengan melakukan uji coba pada siswa yang setara dengan kelompok yang 

akan diteliti. Uji statistika yaitu menggunakan korelasi pearson product moment 

(Lampiran 5). 
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b. Uji Realibilitas 

Teknik pengujian reliabilitas dengan  menggunakan uji reliabilitas 

Cronbach’s Alpha (Lampiran 5). 

1.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini (minat baca dan 

pemahaman bacaan) yaitu menggunakan analisis kovarian (ANAKOVA) dengan 

bantuan program SPSS for windows versi 22.0. ANAKOVA dilakukan berdasarkan 

pertimbangan bahwa terdapat variabel tertentu yang tidak dapat dikendalikan, tetapi 

dapat mempengaruhi variabel respons yang diamati. Variabel yang seperti diatas 

disebut variabel konkomitan. Variabel konkomitan dari penelitian ini yaitu nilai 

pretest, variabel respon yaitu nilai postest minat baca dan pemahaman bacaan siswa. 

Sebelum melakukan uji ANAKOVA, data diuji terlebih dahulu dengan uji 

prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas menggunakan 

kolmogorov smirnov untuk mengetahui distribusi data dan uji homogenitas 

menggunakan levene test untuk mengetahui varians dari populasi. Taraf 

signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%.. 
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