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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penilitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif Menurut Sugiyono 

(2015:14), yaitu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, 

digunakan dalam meneliti  terhadap sample dan pupulasi penelitian, tehnik 

pengambilan sample dilakukan dengan cara cluster sampling, sedangkan 

pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang 

dipakai, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif/bisa diukur dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode survey yaitu melakukan riset dengan menggunakan kuisioner 

sebagai instrument penggumpulan data guna memperoleh informasi tentang jumlah 

responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Jenis survey yang digunakan 

adalah survey deskriptif untuk mendeskripsikan populasi yang sedang diteliti. 

Fokus riset ini adalah yang sedang terjadi dan terdiri dari satu variabel.  

3.2 Populasi dan Sample 

Populasi Menurut Sugiono (2017:80) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang dapat dipelajari dan ditarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah populasi individu pada warga 

masyarakat Desa Mojosari yang dibagi menjadi 3 Dusun Pepen, Mojosari, 
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Gambiran Kecamatan Kepanjen melakukan aktivitas serta berpartisipasi dalam 

kegiatan Taman Baca Masyarakat pondok sinau untuk peningkatan gerakan 

literasi. Sebagian besar yang aktif dalam kegiatan Taman Baca Masyarakat anak-

anak dan remaja serta ibu/bpk yang tergabung dalam kegiatan. 

Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang memiliki jumlah 

populasi yang heterogen yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian 

petani. 

Jumlah penduduk di Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang didapatkan melalui data desa sebesar 3.902 jiwa dan 1.136 Kepala 

keluarga (KK). 

Sample menurut Sugiyono (2017:81) adalah sebagian dari populasi. 

Sample di tentukan oleh peneliti berdasarkan jumlah populasi, seorang peneliti 

tidak mungkin mengambil semua populasi untuk diperlajari sebagai bahan 

penelitian. Oleh karena itu peneliti dapat menggunakan teknik sampling yang 

diambil dari sebagian jumlah populasi. Adapun Penelitian ini menggunakan rumus 

slovin karena dalam penarikan sample, jumlahnya harus representative agar hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan table 

jumlah sample, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.  

Rumus dalam perhitungan sample : 

n=
𝑁

1+N(e)²
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Keterangan : 

n = ukuran sample/ jumlah responden  

N= ukuran populasi 

E = presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sample yang masih 

bisa di tolelir, e = 10% 

Nilai e= 0,1 (10%) untuk populasi dengan jumlah besar 

   n=
𝑁

1+N(e)²
   

   𝑛 =
3.902

1+3.902.(10%)²
 

       = 98 jiwa 

Berdasarkan perhitungan di atas yang menjadi responden dalam penelitian 

ini disesuaikan menjadi sebanyak 98 orang dari jumlah populasi 3.902 jiwa yang 

termasuk kedalam masyarakat yang heterogen. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah dalam pengelolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih 

baik. Pengambilan sample ini dilakukan dengan teknik cluster sampling seperti 

yang dikemukakan oleh Syofian Siregar (2010:147), bahwa sampling cluster 

adalah penentuan sampel berdasarkan area atau cluster. Bisa diambil seluruhnya 

atau sebagian saja untuk dijadikan sampel.  

3.3 Jenis Data 

Jika dilihat dari jenis datanya, maka pengumpulan data dapat dilakukan 

melalui jenis data primer dan jenis data sekunder : 
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3.3.1 Jenis data primer  

Jenis data primer merupakan Jenis data utama yang diperoleh oleh peneliti 

yang didapatkan langsung melalui objek penelitian. Jenis data primer yang 

didapatkan oleh penelitian ini didapatkan dari penyebaran Angket/ 

Kuisioner kepada responden. 

3.3.2 Jenis data sekunder  

Jenis data sekunder adalah Jenis data yang didapatkan tidak langsung 

kepada peneliti dapat berupa dokumentasi atau informasi melalui orang 

lain. Dalam penelitian ini jenis data sekunder merupakan pengumpulan 

data atau dokumentasi terkait kegiatan Taman Baca Masyarakat pondok 

sinau lentera anak nusantara.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data  merupakan suatu yang sangat penting dalam 

penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dari 

berbagai sumber. Ada beberapa metode dan teknik dalam pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Angket (Kuesioner) 

Angket atau kuesioner merupakan satu mekanisme pengumpulan data yang 

efisien apabila peneliti mengetahui secara jelas apa yang diisyaratkan dan 

bagaimana mengukur variabel yang diminati. Pada penelitian survei, penggunaan 

kuesioner merupakan hal yang pokok untuk pengumpulan data. Hasil kuesioner 
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tersebut akan muncul dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa dan uraian serta 

kesimpulan hasil penelitian. 

Kuesioner tersebut diadaptasi agar sesuai dengan variabel dalam penelitian 

ini, data yang ingin diperoleh dari kuesioner ini mengenai Sosialisasi kegiatan 

Taman Baca Masyarakat pondok sinau lentera anak nusantara yang ada di Desa 

Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.  

b. Dokumentasi 

Menurut Ulber Silalahi, metode dokumentasi adalah salah satu metode yang 

digunakan dalam penelitian sosial dengan tujuan menelusri data secara historis. 

Beberapa data yang tersedia berupa foto, laporan, dan catatan harian. Penggunaan 

metode ini sangat membantu peneliti dalam melengkapi data-data kegiatan 

penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh peneliti. 

3.5 Pengukuran Instrumen Penelitian  

Indikator-indikator yang dipertanyakan dalam kuesioner menggunakan 

skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2015). 

Dalam kuesioner yang digunakan penulis terdapat empat kategori jawaban, yaitu 

SS (Sangat Sering), S (Sering), CK (Cukup Sering), KK (Kadang-kadang), 

TP(Tidak Pernah) dengan wujud interval berupa angka 5, 4, 3, 2, dan 1. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

  Analisis data dalam  penelitian kuantitatif merupakan langkah-langkah 

yang ditempuh peneliti dalam mengolah data yang telah terkumpul dengan 

menggunakan perhitungan atau uji statistik. Data penelitian kuantitatif diperoleh 

melalui jawaban responden terhadap sejumlah pertanyaan kuesioner yang dibuat 

peneliti. Hamidi (2007:154).  

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendeskripsikan data Sosialisasi kegiatan Taman Baca Masyarakat pondok sinau 

lentera anak nusantara sebagai gerakan literasi seperti nilai rata-rata (mean)  

Mean merupakan nilai rata-rata yang bisa mewakili sekumpulan data yang 

respresentatif. Teknik ini digunakan untuk menjawab masalah penelitian Sosialisasi 

kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau 

LENSA.  

Rumus untuk mencari mean : Sugiyono (2015:53) 

 

Keterangan : 

ẋ = Mean 

n = Banyaknya data 

xi = Nilai data ke-i 

digunakan untuk pusat dari data kuisioner yang peneliti analisis    
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 Standart deviasi digunakan untuk sampel data yang mewakili sejumlah 

populasi dengan rumus: 

Rumus varian 

 

Rumus standar deviasi  

 

Keterangan : 

s² : Varian 

s : Standar deviasi 

xi : Nilai X ke-i 

 : Rata-rata 

n     : Ukuran Sample  

 

Frekuensi Rentang Nilai 

Rentang Nilai = (nilai tertinggi x banyak item soal) – (nilai terendah x banyak item soal) 

Jumlah kategori  
 

Keterangan : 

Rentang nilai   : Kategori 

Jumlah kategori : Kategori efektifitas dari tinggi, sedang, dan rendah  
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Tabel frekuensi rentang data untuk mengetahui seberapa tinggi 

pengetahuan atau partipisapi serta efektifnya masyarakat dalam kegiatan 

sosialisasi yang diadakan oleh TBM Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara 

(LENSA) kemudian hasil dari frekuensi dijadikan sebagai kesimpulan hasil data. 

3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data  

 3.7.1 Uji Validitas 

Uji Validitas ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

instrument penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang 

hendak diungkap. Prosedur yang dilakukan dalam uji validitas ini dengan cara 

mengkorelasikan skor-skor pada butir soal dengan skor total. 

  Adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis validitas instrument 

 penelitian adalah rumus Korelasi Product Moment Karl Pearson sebagai berikut : 

 

 

 Keterangan : 

 rxy = Koefisien korelasi x dan y 

 n   = Jumlah subyek dari responden  

 x   = Skor pada masing-masing butir soal 

 y   = Skor total 

Nilai Validitas dikatakan valid jika :  

 r hitung > r tabel = dinyatakan valid 

 r hitung < r tabel = dinyatakan tidak valid 
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Sebelumnya peneliti telah melakukan uji coba kuisioner kepada 30 responden. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya pertanyaan 

yang akan diberikan kepada responden. Berikut hasil uji validitas  : 

Hasil pengujian validitas instrument penelitian, dapat diketahui bahwa semua 

nilai koefisien validitas atau biasa disebut dengan r hitung lebih besar diandingkan 

dengan r tabel (dengan uji coba N=30) . Dengan demikian daftar pertanyaan pada 

penelitian ini dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai alat 

pengumpulan data dalam penelitian ini. 

Variabel 
Koefisien 

Validitas 
R Tabel Keterangan 

Sosialisasi 

Melalui Media 

Massa(X1)  

 

0.747 0.361 Valid  

0.714 0.361 Valid  

0.688 0.361 Valid  

0.681 0.361 Valid  

0.624 0.361 Valid 

0.468 0.361 Valid 

0.705 0.361 Valid 

0.752 0.361 Valid 

Sosialisasi 

Melalui 

Komunikasi 

Kelompok 

(X2) 

0.870 0.361 Valid  

0.775 0.361 Valid 

0.878 0.361 Valid 

0.650 0.361 Valid 

Sosialisasi 

Melalui 

Komunikasi 

Antar Personal 

(X3)  

0.782 0.361 Valid 

0.848 0.361 Valid 

0.844 0.361 Valid 
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 3.7.2  Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indikator tingkat keandalan atau kepercayaan terhadap 

suatu pengukuran. Suatu pengukuran disebut reliable atau memiliki keandalan 

jika konsisten memberikan jawaban yang sama. Teknik penghitungan yang 

digunakan  dalam uji reliabilitas pada penelitian ini adalah teknik Alpha 

Cronbach. Status reliabilitas pada masing-masing variabel diperoleh dengan 

mengkonsultasikan nilai rhitung dengan rtabel dalam taraf signifikansi 5% dan 

variabel dikatakan reliable apabila  nilai rhitung lebih besar dari rtabel. Adapun 

bentuk rumusnya adalah : 

 

 

Keterangan : 

 r11   = Reliabilitas instrument 

 n      = Banyaknya butir pertanyaan 

 ∑σt
2 = Jumlah Varian butir 

 σt
2    = varians total 

Adapun tolak ukur reliabilitas apabila alpha atau r hitung adalah sebagai berikut: 

 0,8 – 1,0   : Reliabiitas baik 

 0,6 – 0,799  : Reliabilitas dapat dierima  

 Kurang dari 0,6 : Reiabilitas kurang baik 

Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Hasil Reliabilitas  

Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 

Sosialisasi melalui media massa 

 (X1) 

0,830 Reliabel 

Sosialisasi Melalui Komunikasi 

Kelompok 

(X2) 

0,799 

 

Reliabel 

Sosialisasi Melalui Komunikasi 

Antar Personal 

(X3) 

0,764 Reliabel 

 

Kesimpulan nilai hitung koefisien alpha (α) dengan membandingkan nilai 

hitung dengan nilai table. Dengan ketentuan apabila : 

 Jika nilai alpha > 0,6 maka instrumen penelitian dikatakan reliable  

 Jika nilai alpha < 0,6 maka instrumen penelitian dikatakan tidak 

reliable.  

 


