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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penelitian 

yang tepat untuk digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian 

mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan 

tentang nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) 

berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antar variabel yang diteliti untuk 

eksplorasi dan klasifikasi dengan variabel yang diteliti.
46

 Dalam penelitian 

ini variabel yang digunakan adalah satu variabel yaitu minat baca siswa. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2017. Adapun 

tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 130 Pekanbaru, 

khususnya kelas V. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 130 Pekanbaru yang berjumlah 105 orang. Seluruh populasi terdiri 

atas 3 kelas, dengan rincian 49 orang perempuan dan 56 orang laki-laki. 

                                                           
46

Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, Bandung: Alfabeta, 
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Maka sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan 

atau purposive sample, yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan cara 

mengambil subjek didasarkan atas adanya tujuan tertentu, yaitu tujuan 

mendapatkan data yang tepat dan cepat. Teknik ini biasanya dilakukan 

karena beberapa pertimbangan, misalnya keterbatasan waktu, tenaga dan 

dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.
47

 

Berdasarkan pertimbangan peneliti, yaitu keterbatasan waktu dan dana 

serta melihat populasi yang banyak maka peneliti mengambil sampel 

berjumlah  35 orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan 

penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
48

 Teknik angket ini peneliti 

gunakan untuk mendapatkan data yang menyangkut dengan minat baca 

dan faktor yang mempengaruhi minat baca siswa kelas V di sekolah 

dasar negeri 130 Pekanbaru. Pertanyaan yang dibuat berdasarkan 

                                                           
47

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010, hlm. 183  
48

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2013, hlm.192  
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indikator yang telah ditentukan yaitu terdiri dari 4 indikator minat baca 

dan 6 indikator faktor yang mempengaruhi minat baca. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik 

wawancara ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau 

self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan 

pribadi.
49

 Peneliti mengunakan teknik wawancara untuk mengetahui 

upaya-upaya guru untuk meningkatkan minat baca siswa. Dalam hal 

ini yang menjadi responden adalah guru kelas di kelas V sekolah dasar 

negeri 130 Pekanbaru. Selain itu peniliti juga mewawancarai guru 

pustaka sebagai sumber pendukung. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini peneliti ungkapkan untuk mengetahui 

sejarah sekolah, perkembangan guru dan siswa, sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah dasar negeri 130 Pekanbaru. Serta hasil angket 

yang diolah dalam bentuk dokumentasi. 
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E. Intrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan angket, 

wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian ini yaitu lembar 

angket, alat rekam dan pedoman wawancara. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan peneliti dalam pengambilan dan pengumpulan data. 

1. Kisi-Kisi Angket 

Adapun kisi-kisi angket yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tertera pada Tabel III.1 halaman 41 dan Tabel III.2 halaman 42. 
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TABEL III.1 

KISI-KISI ANGKET MINAT BACA SISWA 

 
No Indikator Sub Indikator Item Soal Jumlah 

 

1 

 

Kesenangan 

Membaca 

Membaca dengan kemauan 

sendiri 

Apakah ananda membaca dengan 

kemauan sendiri? 

1 

Perasaan senang ketika 

membaca 

Apakah ananda merasa senang ketika 

ananda membaca? 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Kesadaran akan 

manfaat bacaan 

 

Memiliki tujuan membaca 

Apakah ananda memiliki tujuan 

membaca setiap ananda membaca? 

1 

Membaca karena kesadaran 

akan manfaat bacaan 

 

Apakah alasan ananda membaca? 

1 

Menyediakan lembaran 

catatan sebelum membaca 

Apakah ananda menyediakan lembar 

catatan sebelum membaca dan 

mencatat bahan pokok yang penting 

dari hal yang ananda baca? 

1 

Mencatat bahan pokok 

Merasa rugi bila tidak 

membaca satu hari 

Apakah ananda merasa rugi ketika 

ananda tidak membaca satu hari? 

1 

 

 

3 

 

 

Frekuensi 

Membaca 

 

Membaca buku di sekolah 

ketika ada kesempatan 

Apakah ananda memiliki waktu yang 

ananda luangkan untuk membaca 

dalam seminggu? 

2 

Apakah ananda membaca buku ketika 

jam istirahat atau disaat menunggu 

guru? 

Membaca buku pelajaran di 

rumah 

 

Apakah ananda membaca buku 

pelajaran di rumah setiap hari? 

1 

 

 

4 

 

 

Jumlah buku 

bacaan yang 

pernah dibaca 

Sering membeli buku Apakah ananda membeli buku bacaan 

setiap bulan? 

1 

Jumlah buku bacaan lebih 

dari 3 buku dalam 

seminggu 

Apakah ananda membaca lebih dari 3 

buku bacaan dalam seminggu? 

1 

Buku bacaan yang sering 

dibaca 

Buku bacaan apakah yang sering 

ananda baca? 

1 

Membawa buku bacaan ke 

sekolah 

Apakah ananda membawa buku 

bacaan selain buku pelajaran ke 

sekolah? 

1 

Jumlah Pertayaan 13 
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TABEL III.2 

KISI-KISI ANGKET FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

MINAT BACA SISWA 

No Indikator Sub Indikator Item Soal Jumlah 

 

 

1 

 

Intensitas 

Membaca 

a. Kesempatan untuk 

membaca 

b. Kebiasaan membaca 

Apakah ananda meluangkan waktu 

kosong untuk membaca buku di sekolah? 

1 

Apakah ananda biasa membaca di rumah 

atau saat libur sekolah? 

1 

 

 

2 

 

 

Jenis bacaan 

 

a. Buku fiksi 

b. Buku non fiksi 

Jenis bacaan apakah yang sering ananda 

baca? 

1 

Apakah ananda lebih memilih membaca 

buku yang bergambar dibandingkan buku 

yang tidak bergambar? 

1 

 

3 

 

Perasaan 

 

a. Perasaan senang 

b. Perasaan tertarik 

Apakah ananda memiliki perasaan senang 

ketika membaca? 

1 

Apakah ananda memiliki perasaan tertarik 

terhadap apa yang ananda baca? 

1 

 

4 

 

Tujuan 

Membaca 

a. Menambah 

wawasan 

b. Motivasi 

Apakah ananda membaca untuk tujuan 

menambah wawasan? 

1 

Apakah yang motivasi ananda untuk 

membaca? 

1 

 

5 

 

 

Lingkungan 

 

a. Orang tua 

b. Guru 

c. Teman 

Apakah guru ananda menganjurkan 

ananda untuk selalu membaca? 

1 

Apakah ananda membaca karena ajakan 

teman, mengikuti kakak, dan disuruh 

orang tua? 

1 

 

 

6 

 

 

Akses 

Informasi 

 

 

a. Perpustakaan 

b. Koleksi buku 

bacaan 

c. Taman bacaan 

Apakah perpustakaan di sekolah ananda 

bersih dan rapi sehingga membuat ananda 

tertarik mengunjungi perpustakaan? 

1 

Apakah kelengkapan buku bacaan di 

sekolah ananda membuat ananda tertarik 

untuk membaca? 

1 

Apakah di sekolah ananda memberikan 

waktu yang cukup untuk membaca? 

1 

Jumlah Pertanyaan 13 
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Peneliti juga melakukan wawancara terstruktur, yaitu 

wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara 

mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan 

kepada responden.
50

 Maka dalam hal ini peneliti menggunakan 

pedoman wawancara (terlampir). 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik kuantitatif 

deskriptif, dengan melakukan perhitungan persentase (statistik deskriptif). 

Dalam penelitan ini setelah melakukan pengumpulan data, data yang 

diperoleh melalui angket dan wawancara dikelompokkan menjadi data 

yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kemudian data angket yang bersifat 

kuantitatif dianalisa dengan menggunakan analisa stratistik deskriptif  yang 

diolah dengan analisis persentase sebagai berikut: 

    
 

 
       

P = Persentase jawaban Rensponden 

F = Frekuensi Jawaban Responden 

N = Jumlah Responden.
51
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Kemudian dengan persentase tersebut dikategorikan apakah 

minat bacanya tergolong tinggi atau rendah. Hasil analisis persentase 

tersebut dapat digambarkan dengan kategori sebagai berikut: 

a. Nilai 76% - 100% (sangat tinggi) 

b. Nilai 50% - 75% (tinggi) 

c. Nilai 25% - 49% (rendah) 

d. Nilai 0% - 24% (sangat rendah) 

Untuk mengetahui tingkat penyebaran data dilakukan 

perhitungan mean, modus, median dan digambarkan dalam bentuk 

grafik. Sedangkan hasil wawancara digunakan untuk menganalisis 

kekuatan dan kelengkapan data yang dapat diperoleh sehingga dapat 

ditarik kesimpulan-kesimpulannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


