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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Jenis  Penelitian 

 Penelitian adalah usaha manusia untuk menemukan pengetahuan yang 

baru, menciptakan pengetahuan atau produk baru, atau memecahkan, mencari 

soslusi dari suatu masalah ilmiah atau sehari-hari (Timotius, 2017:2). Penelitian   

ini membahas dan mendiskripsikan tentang penerapan budaya membaca dalam 

melaksanakan peraturan pemerintahan di sekolah. Penerapan ini yang akan di kaji 

adalah penerapan budaya membaca dalam meningkatkan minat baca siswa di 

sekolah dasar negeri Tlekung 2 Batu. Menyesuaikan dengan fokus penelitian, 

penelitian ini menggunakan penedekatan kualitatif. Peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif karena untuk mendiskripsikan analisis suatu kegiatan yang 

sedang terjadi.  

 Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian diskriptif, 

penelitian ini merupakan yang paling dasar. Tujuan penelitian ini akan 

memaparkan isi analisis dengan melalui diskripsi. Penelitian ini juga akan 

mempelajari kegiatan yang dianalisis dari implementasinya,perubahannya, dan 

persamaanya. Penelitian ini tidak menggunakan angka atau hitungan karena 

penelitian ini berisi diskripsi fakta kegiatan penerapan budaya membaca dalam 

meningkatkan minat membaca yang ada di SD Tlekung 2 Batu.  

B. Kehadiran Peneliti 

 Melaksanakan penelitian kualitatif diperlukan peran peneliti yang paling 

utama. Proses penelitian ini yang melakukan pengumpulan data adalah peneliti 

sendiri. Peneliti sendirilah yang akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti. 
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Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak melakukan modifikasi apapun 

sehingga pengumpulan data adalah kenyataan yang ada di lapangan. 

C. Tempat dan Waktu 

 Lokasi penelitian berada di sekolah dasar Tlekung 2 Batu, lebih tepatnya 

penelitian ini beralamat di Jalan Tarimin Atas, Tlekung, Junrejo, Kota Batu, Jawa 

Timur. Alasan pemilihan sekolah ini adalah karena lokasi tersebut sudah 

melakukan kegiatan penerapan sesuai aturan. Penelitian ini akan dilaksanakan 

semester genap tahun ajaran 2018-2019. 

D. Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan 

skunder. Sumber data primer berupa observasi, wawancara, dan sumber data, 

sedangkan sumber data skunder adalah dokumentasi. Adapun sumber data 

tersebut adalah: 

1. Sumber data primer 

 Sumber data primer berupa obsevasi adalah dengan melihat langsung 

kegiatan budaya membaca di sekolah. Selain observasi dilakukannya wawancara 

dengan informan yang ahli atau yang menjalankan kegiatan tersebut. Setelah 

melihat observasi dan wawancara sumber data yang ada tentang kegiatan tersebut 

dicatat secara tertulis 

 Informan yang ahli dan diwawancara oleh peneliti adalah kepala sekolah, 

guru yang menjaga perpustakaan dan guru kordinasi kegiatan. Semua yang 

diminta info adalah yang bersangkutan dengan kegiatan budaya membaca di 

sekolah. Walaupun guru yang sedang bertugas untuk menjaga akan diwawancarai 

saat setelah melakukan observasi. 
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2. Sumber data sekunder 

 Sumber data sekunder diambil dari beberapa foto dan video dokumentasi 

saat observasi berlangsung sealain itu juga ada data dari sekolah atau dokumen 

sebelumnya. Sumber data ini akan menjadi akurat dengan diperkuat dengan 

sumber data primer. 

E. Instrumen Penelitian  

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 

Rumusan 

masalah/aspek   

Indikator Teknik Instrumen  Subjek  

Pelaksanaan penerapan 

budaya  membaca 

dalam meningkatkan 

minat membaca siswa 

di SDN Tlekung 02 

Batu 

a. Waktu yang 

ditentukan  

b. Kelangsugan 

kegiatan 

membaca  

c. Tugas 

kelompok  

d. Tugas individu 

e. Penilaian  

f. Refleksi  

Wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

Teks 

wawancara, 

indikator 

observasi, foto 

dan video  

Wawancara 

dengan kepala 

sekolah,guru dan 

siswa. observasi di 

saat kegiatan di 

dalam kelas 

dokumentasi 

berupa video dan 

foto 

Faktor pendukung 

penerapan budaya 

membaca dalaam 

meningkatkan minat 

membaca siswa  

a. Tersedianya 

bahan bacaan 

yang memadai 

b. Variasi buku 

selain buku 

pelajaran setiap 

hari 

c. Dapat 

memenuhi 

tujuan  

d. Dukungan dari 

orang sekitar  

Wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

Teks 

wawancara, 

indikator 

observasi, foto 

dan video  

Wawancara 

dengan kepala 

sekolah,guru dan 

siswa. observasi di 

saat kegiatan di 

dalam kelas 

dokumentasi 

berupa video dan 

foto 

Kendala dalam 

menerapkan budaya 

membaca dalam 

meningkatkan minat 

membaca siswa di 

SDN Tlekung 2 Batu 

a. Tersedianya 

bahan bacaan 

yang memadai 

b. Variasi buku 

selain buku 

pelajaran setiap 

hari 

c. Dapat 

memenuhi 

tujuan  

d. Dukungan dari 

orang sekitar  

Wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

Teks 

wawancara, 

indikator 

observasi, foto 

dan video  

Wawancara 

dengan kepala 

sekolah,guru dan 

siswa. observasi di 

saat kegiatan di 

dalam kelas 

dokumentasi 

berupa video dan 

foto 

Solusi megatasi 

kendala penerapan 

a. Tindakan 

pemerintah  

Wawancara, 

observasi dan 

Teks 

wawancara, 

Wawancara 

kepala sekolah, 
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budaya membaca 

dalam meningkatkan 

minat membaca siswa  

b. Penanganan 

sekolah 

c. Inisiatif guru  

dokumentasi indikator 

observasi, foto 

dan video  

guru dan siswa. 

observasi di kelas 

dokumentasi  

 

1. Observasi  

 Observasi merupakan proses yang komplek, proses ini tersusun melalui 

berbagai poses biologis dan psikologis. Penelitian ini dilakukan melalui proses 

observasi partisipan. Maksudnya, kegiatan yang budaya membaca diikuti oleh 

peneliti. Proses kegiatan yang diikuti peneliti adalah untuk melihat apakah 

berjalan dengan sesuai teori ideal yang ada atau sesuai atauran. Penelitian ini juga 

menggunakan instrument pengumpulan data observasi yang berbentuk checklist 

aturan yang benar. Instrument pengumpulan data berisi indikator kebenaran atau 

keseuaian dari kegiatan yang berlangsung dan tanda checklist apabila muncul 

kegiatan yang benar/terjadi. Tujuan instrumen ini digunakan adalah untuk 

memudahan penelitian saat melakukan observasi. Berikut adalah contoh dari 

instrumen observasi untuk penelitian: 

Tabel 3.2 kisi-kisi observasi  

No. Aspek  Indikator  

1.  Kegiatan budaya membaca  a. Waktu yang ditentukan  

b. Kelangsugan kegiatan membaca  

c. Tugas kelompok  

d. Tugas individu 

e. Penilaian  

f. Refleksi  

2. Faktor pendukung penerapan budaya 

membaca dalaam meningkatkan minat 

membaca siswa  

e. Tersedianya bahan bacaan yang memadai 

f. Variasi buku selain buku pelajaran setiap hari 

g. Dapat memenuhi tujuan  

h. Dukungan dari orang sekitar  

3. Kendala dalam menerapkan budaya 

membaca dalam meningkatkan minat 

membaca siswa di SDN Tlekung 2 

Batu 

e. Tersedianya bahan bacaan yang memadai 

f. Variasi buku selain buku pelajaran setiap hari 

g. Dapat memenuhi tujuan  

h. Dukungan dari orang sekitar  

4 Solusi megatasi kendala penerapan 

budaya membaca dalam meningkatkan 

d. Tindakan pemerintah  

e. Penanganan sekolah 
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minat membaca siswa di SDN Tlekung 

2 Batu 

f. Inisiatif guru  

 

2. Wawancara  

 Wawancara dilakukan untuk pengumpulan data apabila penelitian ingi 

dilakukan studi pendahuluaan. Gunanya adalah untuk menemukan permasalahan 

yang akan diteliti. Selain itu, adalah untuk mengetahui hal-hal responden agar 

lebih dalam. Wawancara dilakukan melalaui menggali infromasi dari kepala 

sekolah, guru kordinasi kegiatan, guru yang bersangkutan dalam kegiatan. Melalui 

wawancara ini dapat menggali informasi secara detail tentang proses  kegiatan 

budaya membaca.  

 Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang bebas tidak 

terstrukutur. Wawancara dilakukan secara alami, luwes, terbuka dan lebih bebas 

karena untuk menggali ide atau gagasan informasi secara terbuka dan tidak 

menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini disediakan daftar masalah 

atau topik yang akan ditanyakan pada informan. Topik yang akan digunakan 

untuk wawancara adalah sebagai berikut: 

a. Topik pelaksanaan kegiatan budaya membaca terhadap peningkatan minat 

baca  

b. Topik tentang faktor pendukung  kegiatan budaya membaca terhadap 

penigkatan minat baca 

c. Topik tentang faktor penghambata kegiatan budaya membaca terhadap 

peningkatan minat baca 

d.  Topik tentang upaya mengatasi faktor penghambat kegitan budaya membaca 

terhadap peningkatan minat baca  
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Tabel 3.3 kisi-kisi wawancara kepala sekolah 

No.  Aspek  Indikator  Nomor pertanyaan 

1.  Kegiatan budaya membaca a. Proses keadaan pembelajaran di 

sekolah   

b. Alasan adanya kegiatan budaya 

membaca  

c. Tujuan dari kegiatan budaya 

membaca  

d. Manfaat adanya budaya 

membaca  

e. Pelaksanaan budaya membaca 

1,2,3,4,5 

2.  Minat membaca siswa a. Ukuran minat membaca siswa 

di sekolah setelah adanya 

kegiatan budaya membaca  

6,7,8 

 

 

Tabel 3.4 kisi-kisi wawancara guru kordinator penerapan budaya membaca  

No.  Aspek  Indikator  Nomor pertanyaan 

1.  Kegiatan budaya membaca  a. Proses kegiatan   1,2 

2. Minat membaca  a. Peningkatan minat membaca 

siswa  

b. Strategi peningkatan minat 

membca  

3 

3. Faktor yang memperngaruhi  a. Faktor pendukung  

b. Faktor penghambat  

c. Kendala dalam melaksanakan 

kegiatan budaya membaca  

4,5 

4. Motivasi  a. Menumbuhkan semangat pada 

siswa  

6 
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Tabel 3.5 kisi-kisi wawancara peserta didik terhadap penerapam budaya 

membaca  

No.  Aspek  Indikator  Nomor pertanyaan 

1. Kegiatan budaya membaca  a. Kegiatan budaya membaca apa 

yang di senangi 

b. Alasan mengikuti kegiatan 

budaya membaca  

c. Keunggulan kegiatan budaya 

membaca  

d. Partisipasi dalam kegiatan 

budaya membaca  

1,2,3,4 

2. Minat membaca  a. Penigkatan budaya membaca  5 

3. Hambatan/ kendala  a. Kesulitan yang dialami ketika 

melakukan kegiatan budaya 

membaca  

6. 

 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi penelitian ini adalah berupa beberapa foto dan video tentang 

kegiatan budaya membaca. Foto dan video diambil saat kegiatan budaya 

membaca berlangsug saat diobsevasi. Foto dan video diambil mulai dari awal dan 

sampai akhir termasuk bagian penting di dalam kegiatan tersebut yang mecakup 

seluruh anggota pelaksana kegiatan. Selain itu, ada dokumen sebelumnya dari 

kegiatan budaya membaca dan data dari sekolah. 

Tabel 3.6 kisi-kisi dokumentasi observasi  

No.  Aspek  Indikator  

1.  Kegiatan budaya membaca  a. Foto saat kegiatan  

b. Video saat kegiatan 

c. Dokumen dari sekolah atau dokumen 

sebelumnya  

2. Faktor pendukung dan penghambat  a. Foto  

b. Data dari sekolah atau dokumen dari 

kegatan sebelumnya   

3.  Solusi  a. Foto  

b. Data dari sekolah  

c. Dokumen sebelumnya  
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F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Perencanaan  

 Tahap ini dilakukan diawal menulis penelitian dengan menentukan judul 

penelitian, fokus permasalahan, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Tahap 

selanjutnya adalah menentukan lokasi yang dugunakan untuk penelitian. Meminta 

izin dari lembaga atau tempat termasuk tahap penentuan lokasi. Menyusun  

rancangan penelitian adalah tahap selanjutnya, dengan menyiapkan alat, 

teknik,instrumen, menentukan sumber data dan responden untuk melakukan  

wawancara dan pengumpulan data. 

2. Tahap pengumpulan Data  

 Tahap pengumpulan data dimulai dari observasi yang dilakukan oleh 

peniliti. Observasi akan berlanjut dengan menganalisis dan pengamatan dari 

kegiatan budaya membaca di  sekolah. Sebagai pendamping observasi data 

ditambah dari wawancara melalui kepala sekolah, guru kordinasi kegiatan dan 

guru penjaga perpus. Dokumentasi diusahakan di dapat di tempat berlangsungnya 

kegiatan.  

 Tahap pertama observasi dilakukan pada siswa yang melakukan kegiatan 

budaya membaca di salah satu kelas, kemudian diteliti apa yang sesuai dengan 

teori ideal dan yang meningkatkan minat baca siswa. Penemuan-penemuan 

dilapangan yang dibutuhkan untuk penelitian akan dicatat atau didokumentasikan. 

Tahap kedua dilakuakanyan wawancara pada kepala sekolah, guru kordinasi, guru 

yang menjaga perpus dan guru yang bertugas.  
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3. Tahap Akhir  

 Melakukan tahap akhir dalam penelitian adalah dengan menganalisi data 

yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan 

lapangan yang telah dilakukan. Pembahasan dikelompokan oleh peneliti dengan 

menyesuaikan rumusan masalah yang telah diajukan, sehingga dapat diketahuai 

dan didiskripsikan oleh peneliti  tentang kegiatan budaya membaca. Selain dari 

kegiatan juga ada faktor pendukung, penghambat dan upaya memperbaiki 

hambatan juga didiskripsikan.  

 Semua data yang terkumpul dianalisis oleh peneliti, melalaui data yang 

tersedia berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dirangkum 

dalam tulisan. Proses analisis selanjutnya adalah dengan menelaah dan 

selanjutnya adalah mimilah, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang 

tidak diperlukan dan pengambilan kesimpulan. Proses penyajian data yang 

selanjutnya adalah penyimpulan hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian akan 

dianalisis dan disusun secara sistematsis dan disesuaikan dengan bentuk kaidah 

penulisan laporan skripsi yang sesuai. 

G. Analisis Data  

 Analisis data yang dipakai untuk penelitian ini dipergunakan untuk 

analisis hasil wawancara. Hasil wawancara yang sudah dilaksanakan kemudian 

data-data observasi dan dokumen atau sumber data pendukung tentang penerapan 

budaya membaca dalam meningkatkan minat membaca di SDN Tlekung 2 Batu. 

Ssehingga peneliti melakukan analisis data melalui teori dari Miles dan Huberman 

dalam (Sugiyono,2015: 337-3345) yang mana ada tiga macam kegiatan dalam 

analsis data kualitatif, yaitu:  
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1. Reduksi data dalam penelitian ini adalah merangkum tentang kegiatan, 

memilih hal-hal pokok,menfokuskan hal-hal penting, dan menacari tema. 

Data yang direduksi digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas untuk 

memudahkan mengumpulkan semua data. Fokus dari data yang pokok adalah 

tentang keberlangsungan kegiatan budaya membaca dalam   meningkatkan 

minat baca siswa. Hasil observasi, wawancara dan studi kegiatan 

dokumentasi yang telah dilakukan, maka data dapat dirangkum, dianalisis dan 

dipilih fokus penelitian.  

2. Penyajian data setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. Uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya adalah bentuk dari uraian data. Miles dan Huberman (1984) juga 

menyatakan teks naratif lah yang paling sering digunakan untuk penyajian 

data dalam penelitian kualitatif. Memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah diperolah dan 

dipahami dapat dilakukan dengan display data. Tahap ini peneliti 

mendiskripsikan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dari 

itu, peneliti bisa mengetahui apa yang terjadi, dan menyusun apa yang harus 

dikerjakan selanjutnya. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah hasil dari penelitian yang akan 

mengarahkan pada fokus penelitian berdasarkan analisis data. Penyajian 

simpulan disesuaikan dengan pedoman kajian penelitiain yang berbentuk 

deskriptif objektif penelitian. Penelitian ini yang akan didiskripsikan adalah 

kegiatan budaya membaca terhadap peningkatan minat baca siswa di sekolah 

dasar Tlekung 2 Batu. 
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H. Pengecekan Keabsahan Data  

 Triangulasi adalah teknik untuk mengecek keabsahan data pada analisis 

yang digunakan penelitian ini. Triangulasi yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Artinya triangulasi 

dengan sumber berarti melihat dan membandingkan tingkat kepercayaan 

informasi dengan alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian. Triangulasi 

meliputi beberapa unsur pada teknik dalam mendukung keabsahan data, yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber berfungsi untuk mengecek kredibilitas data dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini, 

menggunakan triangulasi sumber melalui wawancara kepada kepala sekolah, guru 

kordinator penerapan budaya membaca di Sekolah, guru kelas yang bertugas dan 

siswa di SDN Tlekung 02 Batu. 

2. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik berguna untuk mengecek kredibilitas melalui data yang 

bersumber sama. Peneliti dalam menggunkan triangulasi ini melalui pengumpulan 

data yang berbeda yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Pengecekan kembali dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan 

atau observasi di lapangan tentang analisis penerapan budaya membaca dalam 

meningkatkan minat membaca siswa di sekoalah sesuai data yang diperoleh 

berdasarkan wawancara dengan para informan. 

 


