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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus 

digunakan karena penelitian ini studi yang mengeskplorasi suatu masalah 

dengan batasan terperinci , dan memiliki pengambilan data yang dalam serta 

menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu, 

tempat serta kasus yang dipelajari dapat berupa program, aktivitas, peristiwa 

maupun individu. 

 Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memaparkan masalah yang 

ada berdasarkan data-data yang diperoleh. 

 Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Gerakan Literasi 

Sekolah untuk menumbuhkan minat membaca di MI Hidayatul Mubtadi’in 

Tasikmadu Malang. selain itu dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat 

mengetahui situasi dan Gerakan Literasi Sekolahnya. 
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B. Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian ini, peneliti sendiri merupakan pengumpul data 

utama. Peneliti terlibat penuh dan aktif dalam penelitian yang dilakukan dari 

proses pengumpulan data sampai dengan analisis data, kemudian peneliti 

menyimpulkan data. Dan juga peneliti sebagai evaluator untuk mengevaluasi 

jalannya penelitian dari awal hingga akhir, agar penelitian berjalan sesuai 

dengan apa yang direncanakan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di MI Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu 

Malang, Jl. KH Yusuf 174 Tasikmadu Lowokwaru Malang. Hal tersebut 

dilakukan berdasarkan dengan topik yang diangkat oleh peneliti yang 

berkaitan dengan keberminatan membaca pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 4. Lokasi MI yang mudah dijangkau. Dengan demikian 

penekiti lebih mudah dalam melaksanakan penelitian. 

 Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan peneliti untuk 

melakukan proses penelitian, penelitian dilakukan selama 2 bulan, terhitung 

dari selesai melakukan seminar proposal, yaitu pada bulan Desember 2018 - 

bulan Febuari 2019.  

D. Sumber Data 

 Sumber data dari penelitian ini adalah subjek yang dapat diperoleh. 

Sehingga beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

1. Data primer 
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 Data primer adalah data yang diterima atau diperoleh dari sumber 

pertama dari proses wawancara. Dengan mengumpulkan informasi dari 

guru kelas dan kepala sekolah yang dapat memberikan informasi 

mengenai program literasi dan minat baca peserta didik dan mengenai 

informasi yang berkaitan dengan sekolah yaitu MI Hidayatul Mubtadi’in 

Tasikmadu Lowokwaru Malang kepada peneliti. 

2. Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang sudah diperoleh dari data yang sudah 

diolah oleh pihak lain. Mencakup dokumen resmi, buku-buku, dan jurnal 

yang berhubungan dengan literatur untuk menunjang pelaksanaan 

penelitian ini. 

3. Wawancara 

 Wawancara kepada kepala sekolah dan guru kelas mengenai keadaan 

sekolah serta beberapa hal yang berkaitan dengan program literasi dan 

minat baca peserta didik MI Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu Malang. 

 Wawancara dilakukan secara mendalam kepada subjek penelitian 

sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Teknik wawancara yang 

digunakan mengenai keberminatan membaca peserta didik kelas 4 pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, faktor penghambat dan pendukung 

terjadinya minat membaca oleh peserta didik. 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data berupa arsip, buku, 

jurnal kegiatan peserta didik. Dan juga dapat berupa foto maupun video 
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yang diambil pada saat dilaksanakannya proses penelitian berlangsung. 

Dokumentasi diperoleh dari kegiatan kelas 4 dalam minat membacanya 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia maupun pada saat membaca buku 

bacaan setiap pagi hari sebelum memulai pembelajaran. 

E. Instrumen Penelitian 

   Menurut Sugiyono (2015:102) Instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengukur, menyusun dan mengumpulkan data, 

sehingga data yang dihasilkan oleh peneliti tersusun secara sistematis. 

Instrumen pengumpul data berupa lembar observasi, pedoman wawancara, 

dan dokumentasi. 
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Table 3.1 Pedoman Pengumpulan Data 

Jenis Data Indikator Metode Sumber Data 

Gerakan Literasi 

Sekolah untuk 

menumbuhkan 

minat membaca 

pada mata 

pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa 

kelas IV MI 

Hidayatul 

Mubtadi’in 

Malang 

Fokus pelaksanaan 

program Gerakan 

Literasi Sekolah 

Wawancara Kepala Sekolah 

Peran dan 

kedudukan guru 

kelas dalam Gerakan 

Literasi Sekolah 

Wawancara Kepala Sekolah 

Guru Kelas 

Kemampuan guru 

dalam 

menumbuhkan 

antusias siswa 

Observasi Lingkungan 

kelas 

Integrasi Gerakan 

Literasi Sekolah 

dalam mata 

pelajaran Bahasa 

Indonesia 

Observasi Lingkungan 

kelas 

Respon siswa 

kelas IV MI 

Hidayatul 

Mubtadi’in 

Malang terhadap 

Gerakan Literasi 

Sekolah 

Menumbuhkan 

minat membacanya  

Wawancara Siswa kelas IV 

Kunjungan siswa ke 

perpustakaan 

Observasi Lingkungan 

Perpustakaan 

Antusias siswa 

terhadap program 

Gerakan Literasi 

Sekolah 

Wawancara Siswa kelas IV 

Faktor 

pendukung dan 

penghambat 

pelaksanaan 

Gerakan Literasi 

Sekolah 

Sarana dan 

prasarana yang ada 

di sekolah 

Observasi Lingkungan 

Sekolah 

Hambatan 

pelaksanaan 

program Gerakan 

Literasi Sekolah 

Wawancara Kepala Sekolah 

Guru Kelas  

Fokus pelaksanaan 

program Gerakan 

Literasi Sekolah 

Observasi  Kepala Sekolah 
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F. Prosedur Penelitian 

 Menurut Bogdan dalam Barsowi dan Suwandi (2008:84) tahapan 

dalam penelitian kualitatif ada tiga tahapan yaitu tahap pralapangan, tahap 

kegiatan lapangan dan tahapan analisis data. 

1. Tahap Pra-lapangan 

 Pada penelitian pra lapangan ada enam tahapan yang harus dilakukan 

oleh peneliti. Enam tahapan tersebut antara lain, menyusun rancangan 

penelitian, menilai lapangan, memilih informan, dan menyiapkan 

perlengkapan penelitian. Enam tahapan tersebut harus dilakukan oleh 

peneliti dalam tahap pra-lapangan. 

2. Tahap Lapangan 

 Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan 

wawancara kepada narasumber yang bersangkutan seperti kepala sekolah, 

guru kelas dan peserta didik kelas 4 MI Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu 

Malang. 

3. Analisis Data 

 Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

kualitatif deskriptif dan naratif logis. Dokumentasi juga diperlukan dalam 

prosedur penelitian, digunakan sebagai laporan atau video untuk 

mengetahui kevalidan sebuah data. 

 

 



32 
 

 
 

G. Analisis Data 

 Analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis 

Gerakan Literasi Sekolah pada kelas IV di MI Hidayatul Mubtadi’in 

Tasikmadu Malang.analisis dilakukan pada saat proses pengumpulan data 

berlangsung. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan wawancara 

pada dari jawaban narasumber. Apabila jawaban dari narasumber belum 

memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai pada 

tahap tertentu, sehingga data yang diperoleh sudah tidak jenuh. 

Dalam melakukan analisis data kualitatif terdapat beberapa aktivitas yaitu: 

a. Reduksi Data ( Reduction Data) 

 Reduksi data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan dengan kepala sekolah dan guru kelas telah dikumpulkan dan 

disederhanakan menjadi satu data.  

b. Penyajian Data (Data Display) 

 Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti melihat 

kondisi atau gambaran data secara keseluruhan dengan mendeskripsikan 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung 

kepada narasumber. Juga menyertakan dokumen berupa foto-foto yang 

diambil apada saat proses observasi untuk di jaidkan sebagai kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) 

 Penarikan kesimpulan dengan melakukan verifikasi data secara terus 

menerus, selama proses pengumpulan data dilakukan secara terus 

menerus. Peneliti menganalisis data yang sudah diverifikasi guna untuk 
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mencari masalah yang sering timbul dan dijadikan sebagai 

kesimpulan.Pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil dari 

observasi dan wawancara di MI Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu Malang. 

H. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dari penelitian kualitatif sangat penting untuk 

mengetahui kebenaran secara objektif. Dalam penelitian ini dilakukan 

pengecekan keabsahan data dengan triangulasi. Peneliti menggunakan 

triangulasi metode dan triangulasi sumber data. 

1. Triangulasi metode digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kebenaran

informasi dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Peneliti

bisa menggunakan metode wawancara maupun observasi. Peneliti juga

bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengetahui kebenaran

data atau informasi yang diperoleh.

2. Triangulasi sumber data dilakukan melalui metode dan berbagai sumber

untuk memperoleh data. Peneliti bisa menggunakan observaasi terlibat,

dokumen berupa catatan tertulis maupun foto-foto. Hal ini yang

memberikan bukti atau data yang dihasilkan berbeda.

Dengan menggunakan dua triangulasi ini yaitu triangulasi metode dan 

triangulasi sumber data, maka data yang didapatkan dari hasil observasi 

maupun wawancara akan di pilah dan di saring pada sumber lain dengan 

metode lain juga sampai data lengkap dan jenuh. Dan juga didapatkan validasi 
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dari berbagai sumber dapat menjadi dasar yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan. 




