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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Sesuai rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang dikaji, peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini.Dimana 

diharapkan dapat menggambarkan temuan-temuan yang adapada pelaksanaan 

grakan literasi sekolah di SDN 1 Watulimo Trenggalek.Pada penelitian ini tidak 

melibatkan perhitungan, maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud 

kata-kata tertulis atau lisan orang yang diamati. 

Tujuan penelitian deskriptif ialah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secarasistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki.Tujuan dari penelitian ini untuk 

menganalisa kegiatan plaksanaan gerakan literasi sekolah (GLS) SDN 1 Watulimo 

Trenggalek. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti sangat diperlukan ketika proses penelitian berlangsung 

karena berperan sebagai instrument sekaligus pengumpul data dalam proses 

pengumpulan data yang dibutuhkan untuk kelengkapan informasi yang 

diperlukan, terutama ketika melakukan observasi dan wawancara dengan 

narasumber atau informan terkait di SDN 1 Watulimo Trenggalek.
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C. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanaka di SDN 1 Watulimo Trenggalek, yang 

beralamatkan di Jalan Raya Pantai Prigi Kec. Watulimo, Trenggalek Provinsi 

Jawa Timur. Penelitian akan dilakukan pada bulan Oktober 2019 hingga peneliti 

memperoleh data yang sesuai. 

 

D. Sumber Data 

Penelitian ini diperoleh melalui dua sumber data, yakni sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Yang menjadi sumber data primer disini adalah para 

informan, yakni Kepala Sekolah, Guru Kelas, dan Guru Pustakawan, diaman 

untuk mendapatkan data dari informan peneliti menggunakan lembar wawancara. 

Untuk sumber data sekunder sendiri peneliti memperolehnya dari observasi, 

catatan lapangan, dan dokumentasi. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Ada 3 jenis instrumen yang digunakan peneliti sebagai tolak ukur dalam 

pengumpulan data agar hasil data yang diperoleh lebih terperinci dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Ketiga instrument tersebut diantaranya: 

1. Lembar Wawancara 

Wawancara yang dilakukan ini untuk memperoleh data yang diperlukan.Wawancara 

ini dilakukan terhadap kepala sekolah, guru literasi dan guru pustakawan di SDN 1 

Watulimo Trenggalek.Daftar pertanyaan berkaitan dengan gerakan literasi sekolah 

yang sedang berjalan di sekolah tersebut. Untuk fokus masalah dalam pertanyaan 

wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas dan guru pustakawan terkait dengan 

pelaksanaan, faktor penunjang dan penghambat, dan upaya sekolah dalam mengatasi 

gerakan literasi di SDN 1 Watulimo Trenggalek. 

Tabel 3.1 kisi-kisi pedoman wawancara dengan kepala sekolah 
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No Aspek Indikator No. 
Instrumen 

1 Analisis pelaksanaan 
gerakan literasi sekolah di 
SDN 1 Watulimo 
Trenggalek  

a. Tujuan utama dilaksanakannya gerakan 
literasi sekolah di SD 1 Watulimo 
Trenggalek 

1 

b. peran sekolah dalam pelaksanaan 
gerakan literasi sekolah (GLS) di SDN 1 
Watulimo Trenggalek 

2,3 

c. awal pelaksanakan gerakan literasi 
sekolah (GLS) di SDN 1 Watulimo 
Trenggalek 

4 

d. dampak diakannya gerakan literasi 
sekolah (GLS) di SDN 1 Watulimo 
Trenggalek  

5 

2  faktor pendukung dan faktor 
penghambat pelaksanaan 
gerakan literasi sekolah 
(GLS) di SDN 1 Watulimo 
Trenggalek? 

a. Faktor pendukung gerakan literasi 
sekolah di SD 1 Watulimo Trenggalek 

6 

b. Faktor penghambat  gerakan literasi 
sekolah di SD 1 Watulimo Trenggalek 7 

3  upaya sekolah dalam 
mengatasi permasalahan 
pada pelaksanaan gerakan 
literasi sekolah (GLS)  di 
SDN 1 Watulimo 
Trenggalek? 

a. upaya mengatasi permasalahan pada 
pelaksanaan gerakan literasi sekolah 
(GLS)   

8,9,10 

Sumber : olahan peneliti 

Tabel 3.2 kisi-kisi pedoman wawancara dengan guru kelas 

No Aspek Indikator No. 
Instrumen 

1 Analisis pelaksanaan gerakan 
literasi sekolah di SDN 1 
Watulimo Trenggalek  

a. Tujuan utama dilaksanakannya 
gerakan literasi sekolah di SD 1 
Watulimo Trenggalek 

1 

b. peran sekolah dalam pelaksanaan 
gerakan literasi sekolah (GLS) di 
SDN 1 Watulimo Trenggalek 

2,3 

c. bentuk pelaksanakan gerakan 
literasi sekolah (GLS) di SDN 1 
Watulimo Trenggalek 

4 

d. dampak diakannya gerakan 
literasi sekolah (GLS) di SDN 1 
Watulimo Trenggalek  

5 

2  faktor pendukung dan faktor 
penghambat pelaksanaan 
gerakan literasi sekolah (GLS) 
di SDN 1 Watulimo 
Trenggalek? 

a. Faktor pendukung gerakan 
literasi sekolah di SD 1 
Watulimo Trenggalek 

6 

b. Faktor penghambat  gerakan 
literasi sekolah di SD 1 
Watulimo Trenggalek 

7 

3  upaya sekolah dalam 
mengatasi permasalahan pada 
pelaksanaan gerakan literasi 
sekolah (GLS)  di SDN 1 
Watulimo Trenggalek? 

a. upaya mengatasi permasalahan 
pada pelaksanaan gerakan literasi 
sekolah (GLS)   8,9,10 

Sumber: olahan peneliti 

Tabel 3.3 kisi-kisi pedoman wawancara dengan guru pustakawan 

No Aspek Indikator No. 



27 
 

 
 

Instrumen 
1 Analisis pelaksanaan 

gerakan literasi sekolah 
di SDN 1 Watulimo 
Trenggalek  

a. Waktu terjadwal bagi siswa 
untuk berkunjung ke 
perpustakaan 

1 

b. Jenis buku yang tersedia di 
perpustakaan 

2 

2  faktor pendukung dan 
faktor penghambat 
pelaksanaan gerakan 
literasi sekolah (GLS) 
di SDN 1 Watulimo 
Trenggalek? 

a. Peran perpustakaan dalam 
pelaksanaan GLS 

3 

b. Kendala yang dialami 
perpustakaan untuk 
mendukung  GLS 

4 

3  upaya sekolah dalam 
mengatasi 
permasalahan pada 
pelaksanaan gerakan 
literasi sekolah (GLS)  
di SDN 1 Watulimo 
Trenggalek? 

a. upaya perpustakaan dalam 
mengatasi permasalahan 
pada pelaksanaan gerakan 
literasi sekolah (GLS)   5 

Sumber: olahan peneliti 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan bentuk instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh data dari kegiatan literasi yang terlaksana di sekolah yang 

menjadi tempat observasi dan penelitian tersebut.Pengamatan dan pencatatan 

mengenai bagaimana kegiatan atau Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

di SDN 1 Watulimo Trenggalek berlangsung. 

Tabel 3.4 Pedoman Observasi 

No Kisi-kisi Pedoman Observasi 

1 Kelas  
a. Kondisi kelas dalam mendukung gerakan literasi sekolah 
b. Sikap siswa dan guru terhadap gerakan literasi sekolah 
c. Kegiatan yang menggambarkan berjalannya gerakan literasi sekolah 
d. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah 
e. Ketersediaan sudut baca dalam sebuah ruang kelas 

2 Luar kelas  
a. Tempat pameran karya peserta didik yang berkaitan dengan literasi  
b. Sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan literasi.  
c. PraSarana yang memadai untuk mendukung kegiatan literasi.  
d. Faktor pendukung lain kegiatan literasi sekolah 
e. Antusiasme warga sekolah terhadap gerakan literasi 

Sumber: olahan peneliti 

3. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi yang menjadi instrumen dalam penelitian adalah hasil foto-foto 

dokumentasi bentuk kegiatan literasi yang sedang berjalan (tahap 
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pembiasaan, tahap pengembangan, tahap pembelajaran), keadaan 

perpustakaan dan sarana prasarana penunjang literasi yang lain yang 

dilakukan di SDN 1 Watulimo Trenggalek, serta dokumentasi lain terkait 

dengan penelitian. 

 

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini berisi tahapan penelitian dari awal hingga akhir 

penelitian. Berikut tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti: 

1. Tahap Perencanaan 

Di tahap awal ini berisikan bagaimana peneliti menentukan judul 

penelitian, fokus permasalahan, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian.kemudian peneliti menentukan lokasi penelitian, dan mengajukan 

permohonan izin pada lembaga terkait untuk melakukan observasi dan penelitian. 

Selanjutnya penyusunan rancangan penelitian, yang berisi tentang penyiapan 

teknik dan instrument penelitian yang akan digunakan serta menentukan sumber 

data. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Di tahap ini peneliti awalnya melakukan observasi dan pengamatan 

pada pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SDN 1 Watulimo 

Trenggalek.Selanjutnya peneliti mengumpulkan data dengan melakukan 

wawancara kepada kepala sekolah, guru literasi dan guru 

perpustakaan.Yang ketiga peneliti berusaha mengumpulkan data 

dokumentasi yang dibutuhkan. 

Penelitian ini akan diambil dalam 2 tahap penelitian yaitu tanggal 29-

30 April 2019 dan 6-7 Mei 2019 sebagai observasi awal dan tanggal 12-17 
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Oktober untuk penelitian. Tahap pertama dalam penelitian, peneliti akan 

melakukan wawancara kepada kepala sekolah, serta mencatat temuan-

temuan di lapangan sesuai kebutuhan peneliti. Tahap kedua peneliti akan 

melakukan wawancara dengan guru kelas dan guru perpustakaan, serta 

melakukan pengamatan pada pelaksanaan literasi di kelas dan luar kelas. 

Kemudian peneliti mengumpulkan data dokumentasi yang dibutuhkan serta 

catatan tentang temuan-temuan data di lapangan yang dapat menunjang 

informasi tentang penelitian. 

3. Tahap Penyelesaian 

Dalam tahap ini analisis data akan dilakukan peneliti berdasarkan 

kumpulan data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, dokumentasi, 

observasi. Pembahasan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah 

yang telah diajukan. Sehingga peneliti dapat mengetahui dan 

menggambarkan pelaksanaan gerakan literasi sekolah, faktor pendukung 

dan penghambat GLS, serta upayai yang akan dilakukan sekolah untuk 

mengatasi hambatan yang ditemui. Proses analisis data dilakukan kepada 

seluruh data yang terkumpul. Data kemudian dilakukan proses penyaringan 

dengan memilahnya, menggolongkan, dan membuang data yang tidak perlu 

dalam kegiatan penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hal ini sebagai 

proses penyaringan dan pemilihan dari data yang kurang relevan, bertujuan 

untuk mendeskripsikan data yang benar-benar mendukung kegiatan analisis. 

Selanjutnya dilakukan penyajian data dan kemudian dilakukan penyimpulan 

hasil penelitian.Hasil penelitian dianalisa dan disusun secara sistematis 

berbentuk laporan skripsi sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya 

ilmiah. 
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3. Analisis Data 

Menurut Sugiyono  (2014: 91-92) menganjurkan untuk menggunakan tiga 

tahap dalam melakukan analisa data yaitu :data reduction, data display, conclusion 

and verifying. Berikut gambaran analisis data tersebut : 

 

Gambar 3.1Komponen dalam analisis data 

Adapun langkah-langkah analisis data dalam peneltian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Peneliti memilih data yang relevan, penting dan 

bermakna, dan data yang tidak berguna, untuk menjelaskan apa yang menjadi 

sasaran analisis. Lalu menyederhanakannya dengan membuat fokus, 

klarifikasi, dan abstraksi data. Pada tahap reduksi data, peneliti 

mengumpulkan semua data yang dibutuhkan yaitu mengenai pelaksanaan 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS), faktor pendukung dan penghambat, serta 

upaya dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SDN 1 

Watulimo Trenggalek tersebut. Untuk itu peneliti memilih dan 

menggolongkan jenis data yang diperoleh dalam proses penelitian dan 

memfokuskan sesuai dengan rumusan masalah. 

2. Data Display (Penyajian Data)  
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Setelah data direduksi, dalam penelitian kualitatif penyajikan data 

dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga pada penyajian data 

akan dicantumkankan juga dengan teori yang dipakai pada kajian teori dalam 

penelitian. Penyajian data kemudian menghasilkan teori grounded, yaitu teori 

yang ditemukan di lapangan dan diuji melalui pengumpulan data yang terus 

menerus.  

3. Conclution Drawing/Verification  

Kesimpulan awal yang diangkat sifatnya masih sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada proses 

pengumpulan data selanjutnya. Tapi jika kesimpulan yang disampaikan pada 

tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan ketika mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan sudah kredibel. 

 

4. Pengecekan Keabsahan Data 

Cara memeriksa teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan teknik triangulasi. Beberapa unsur penting dalam pendukung 

keabsahan data dalam teknik triangulasi ini adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberpa sumber. Sumber yang 

dimaksud disini yaitu Kepala Sekolah, Guru literasi dan guru pustakawan yang 

ada di SDN 1 Watulimo Trenggalek. Peneliti mengecek kredibilitas data 
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tentang pelaksaan Gerakan literasi sekolah (GLS) yaitu dengan pengumpulan 

data dan pengujian data yang diperoleh dari kepala sekolah, guru pustakawan, 

dan guru literasi.Pengecekan dilakukan peneliti secara langsung ke SDN 1 

Watulimo Trenggalek dengan menggunakan pedoman observasi, lembar 

wawancara dan dokumentasi. 

2. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara membandingkan data terhadap sumber yang sama namun dengan 

teknik yang berbeda. Pertama peneliti melakukan wawancara untuk 

memperoleh data mengenai pelaksaan gerakan literasi sekolah (GLS) di SDN 1 

Watulimo Trenggalek.Kedua, peneliti membandingkan informasi yang 

disampaikan oleh informan dengan informasi yang ditemui di lapangan, 

dengan melakukan pengamatan sesuai dengan pedoman observasi.Ketiga, 

peneliti membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan temuan 

lapangan.Selanjutnya peneliti mengumpulkan data yang didapat dalam bentuk 

laporan, dan foto-foto sebagai bahan dokumentasi. 
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