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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Survei adalah metode 

riset dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan datanya 

(Kriyantono, 2014: 59). Kuisioner digunakan untuk mendapatkan informasi dari 

sejumah responden yang dianggap mewakili populasi. Sedangkan jenis 

penelitiannya adalah asosiatif.  Jenis ini digunakan karena peneliti ingin mencari 

hubungan kausal atau sebab akibat salah satu variabel mempengaruhi variabel 

lainnya. Peneliti membuat hipotesis sebagai asumsi awal, kemudian setelah 

didapatkan data penelitian akan dianalisis menggunakan statistik inferensial. 

3.2 Populasi dan Sampel  

3.2.1 Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019 

: 61). Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung TBM Rusun Penjaringan 

Sari 2, dengan karakteristik sebagai berikut :  

- Pengunjung TBM Rusun Penjaringan Sari 2  

- Pengunjung pada bulan Februari hingga April 2019 
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- Pengunjung Berstatus Pelajar Sekolah Dasar 

Berdasarkan data dari buku pengunjung TBM Rusun Penjaringan Sari 2, 

didapatkan data sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Data Pengunjung Bulan Februari – April 2019 

No Bulan Jumlah Pengunjung  

1. Februari 503 pelajar sekolah dasar 

2. Maret 512 pelajar sekolah dasar 

3. April 410 pelajar sekolah dasar 

Sumber : Data Pengunjung TBM Rusun Penjaringan Sari 2, 2019 

Penentuan populasi diambil dari jumlah pengunjung dalam triwulan, yaitu 

mulai bulan Februari hingga April 2019. Populasi diambil dari triwulan bulan 

tersebut karena pada saat observasi awal di lokasi, data pengunjung yang masuk 

dalam rekapan adalah data sampai bulan April 2019 yang masih dalam rentang 

keberadaan populasi. Pada bulan Februari TBM Rusun Penjaringan Sari 2 

mendapat 503 pengunjung, bulan Maret 512 pengunjung, dan bulan April 410 

pengunjung. Sehingga jika dihitung dengan menjumlahkan secara keseluruhan, 

total pengunjung dalam triwulan tersebut adalah 1.425 orang pelajar sekolah dasar 

yang dijadikan populasi. 
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3.2.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2019: 62). Menurut Bruce W. Tuckman dalam 

Bulaeng (2004) sampel sebagai kelompok yang mewakili populasi dan berperan 

sebagai responden. Pada penelitian ini digunakan teknik Accidental Sampling. 

Teknik ini digunakan karena topik yang diriset adalah permasalahan umum di 

lingkup pengunjung TBM Rusun Penjaringan Sari 2, di mana para pengunjung 

mengetahuinya. Teknik ini menentukan sampel dengan cara kebetulan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti pada saat penelitian, dan memiliki 

kriteria yang cocok untuk dijadikan sumber data. Kriteria yang ditetapkan yaitu 

pengunjung pelajar sekolah dasar dengan rentang usia 6-12 tahun, yang pernah 

mengikuti kegiatan sosialisasi di TBM Rusun Penjaringan Sari 2. 

Dalam menentukan ukuran sampel digunakan rumus Slovin dengan margin of 

error 10%. 

Rumus Slovin : 

n = N/1+Ne
2
 

n = 1425/1+1425 (0.1)
2
 

n = 1425/1+1425 (0.01) 

n = 1425/1+14.25 

n = 1425/15.25 

n = 93.44 = 93 

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 93 orang pelajar 

sekolah dasar. 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei sampai 14 Juni 2019 di 

Taman Baca Masyarakat (TBM) Rumah Susun Penjaringan Sari 2 yang berlokasi 

di Jl. Penjaringan Timur, Rungkut, Surabaya. Lokasi ini dipilih karena 

berdasarkan hasil observasi awal, TBM Rusun 2 memiliki kegiatan yang lebih 

rutin dibandingkan dengan TBM Rusun 3. TBM Rusun 2 juga lebih aktif, dan 

memiliki koleksi bahan bacaan lebih banyak. Selain itu, pengunjung di TBM 

Rusun 2 relatif tetap sehingga dapat membantu memaksimalkan penelitian. 

Pengunjung TBM Rusun 2 rata-rata adalah pelajar sekolah dasar. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data, dibantu dengan instrumen penelitian yang sistematis untuk 

mempermudah penelitian (Kriyantono, 2014: 95-96). Dalam penelitian ini 

digunakan kuisioner yang berisi pertanyaan tertutup, yang akan dibacakan oleh 

peneliti kemudian dijawab oleh responden. Tujuan digunakannya kuisioner untuk 

memperoleh data mengenai jawaban responden tentang pengaruh terpaan 

sosialisasi budaya baca terhadap tingkat keaktifan membaca pada diri responden. 

Wawancara digunakan untuk memperoleh data informasi dari petugas TBM 

Rusun Penjaringan Sari 2 tentang kegiatan sosialisasi budaya baca yang telah 

dilakukan, untuk membantu dalam penyusunan kuisioner. Dokumentasi penelitian 

digunakan sebagai data bukti pelaksanaan penelitian berupa foto. Penelitian juga 

didukung dengan data sekunder dari buku dan jurnal ilmiah yang digunakan 



 

35 
 

sebagai referensi, serta penelusuran daring dan data dokumentasi yang digunakan 

untuk melengkapi data penelitian.  

3.5 Uji Instrumen 

Pemeriksaan instrumen sangat diperlukan dalam penelitian terutama untuk 

kesahihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. 

Istilah yang juga sering digunakan untuk menggambarkan hal tersebut ialah 

validitas dan reliabilitas (Machmud, 2016: 65). 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen 

penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah korelasi Product Moment Pearson. Hasil uji ini 

dilambangkan dengan huruf (r), hasilnya ada yang (+) dan (-), dimana nilai r 

berkisar dari -1 hingga 1. 

Rumus uji korelasi product moment : 

rxy :   n∑xy – (∑x)(∑y) 

 √{n∑x
2
 – (∑x)

2
}{n∑y

2
 – (∑y)

2
} 

Di mana :  

rxy : korelasi antara variabel x dan y 

n : jumlah responden 

x : (x - x) 
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y : (y –y) 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Instrumen dinyatakan valid, jika nilai rhitung ≥ rtabel, dengan taraf 

signifikansi sebesar 5% (α=0,05).  

2. Instrumen dinyatakan tidak valid, apabila nilai rhitung ≤ rtabel, dengan taraf 

signifikansi sebesar 5% (α=0,05). 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Masri Singarimbun dalam Machmud (2016), reliabilitas adalah 

indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Uji relibilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus alfa cronbach: 

r :    k      1 -    ∑ si
2
 

  (k -1) st
2
 

Di mana : 

k : mean kuadrat antara subjek 

∑ si
2
: mean kuadat kesalahan 

st
2
 : varian total 

Rumus untuk varian total dan varian item : 

st
2
 : ∑ Xt

2
 – (∑ Xt)

2
 

         n             n
2
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si
2
 : JKi – JKs 

        n         n
2
 

Di mana : 

JKi : jumlah kuadrat seluruh skor item 

JKs : jumlah kuadrat subyek 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik. Statistik 

merupakan pengolahan data menggunakan angka-angka.  

3.6.1 Uji Hipotesis  

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji F. Uji F atau 

analisis varian dilakukan untuk melihat apakah variabel independen memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Syarat menerima atau 

menolak hipotesis :  

1. Ho diterima jika nilai Ftabel ≤ Fhitung, dengan taraf signifikansi 5% 

2. Ho ditolak jika nilai Fhitung > Ftabel, dengan taraf signifikansi 5% 

3.6.2 Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk melihat besar pengaruh atau 

hubungan kausal suatu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah terpaan sosialisasi budaya baca, sedangkan variabel 

dependen adalah tingkat keaktifan membaca. 

Rumus Uji Regresi Sederhana : 

Y = a + bX 
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Y : Variabel Dependen 

X : Variabel Independen 

a : Nilai Konstanta 

b : Angka arah atau koefesien regresi 

Dan untuk mendapatkan nilai a dan b, dapat digunakan rumus : 

b = n∑XY –(∑X)(∑Y)   n : banyak jumlah sampel 

       x ∑ X
2
 – (∑X)

2
    ∑ : sigma 

a = (∑y) (∑x
2
) – (∑x) (∑xy) 

              n (∑x
2
) - (∑x)

2
 

Penyusunan kuisioner menggunakan format skala Likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang suatu objek sikap. Setiap 

pertanyaan dihubungkan dengan jawaban yang berhubungan dengan sikapnya, 

seperti : sangat memperhatikan, memperhatikan, cukup memperhatikan, kurang 

memperhatikan, tidak memperhatikan.  

Setelah hasil kuisioner telah diperoleh, kemudian menyusun hasil dengan 

mengelompokkan data dari setiap responden dan memberinya ranking sesuai 

dengan skala likert yang telah ditetapkan. Perhitungan kemudian dibantu oleh 

software SPSS 11 dan Microsoft Excel.  

 


