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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi, Subjek Populasi dan Sampel penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Parongpong yang beralamatkan di Jalan Cihanjuang Rahayu No.39 

Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. 

SMAN 1 Parongpong ini memiliki 14 kelas yang terdiri dari enam kelas X 

diantaranya kelas IPA 1 dan 2, kelas X IPS 1, 2, dan 3, dan kelas X IBB. 

Kemudian empat kelas XI diantaranya kelas XI IPA 1 dan 2, kelas XI IPS 1 

dan 2. Selanjutnya empat kelas XII yaitu kelas XII IPA 1 dan 2, kelas XII IPS 

1 dan 2. 

Sekolah ini memiliki sarana perpustakaan sebagai penunjang dalam 

kegiatan belajar mengajar. Letak perpustakaan cukup strategis karena telah 

dilakukan relokasi dari lokasi sebelumnya dengan kondisi yang lebih baik. 

 

2. Populasi  

Populasi adalah cakupan keseluruhan dari obyek yang akan diteliti. 

Populasi yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu pemustaka yang 

berkunjung ke perpustakaan sekolah yaitu peserta didik kelas XI, dan XII 

SMA Negeri 1 Parongpong. Populasi ditentukan untuk memudahkan peneliti 

dalam menarik sampel yang akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu pengunjung perpustakaan SMA Negeri 

1 Parongpong pada bulan januari sampai dengan bulan april tahun 2015 yaitu 

berjumlah 193. Karena penelitian ini dilakukan pada awal tahun ajaran baru 

2015/2016 maka peserta didik kelas X tidak dimasukkan dalam populasi 

penelitian ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa peserta didik kelas 

belum memanfaatkan perpustakaan sekolah.  
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3. Sampel  

Sampel dari suatu penelitian dapat diambil untuk mewakili populasi. 

Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

teknik simple random sampling. 

Peneliti memilih teknik penarikan sampel dengan menggunakan simple 

random sampling dikarenakan populasi yang terdapat pada penelitian ini 

homogen yaitu peserta didik, kemudian pengambilan sampel secara acak 

dengan melakukan pengundian di lokasi penelitian. 

Diketahui bahwa jumlah populasi cukup banyak yaitu lebih dari 100 

orang maka untuk penarikan jumlah sampel digunakan rumus Slovin, menurut 

Prasetyo dan Jannah (2006, hlm. 137) sebagai berikut. 

 

   
 

     
 

 

Keterangan : 

n  = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e  = batas toleransi kesalahan 

 

Adapun batas kesalahan yang ditentukan yaitu 10% dengan tingkat 

akurasi 90%, maka jumlah sampel yang ditetapkan sebagai berikut. 

 

   
   

            
= 65,8    66 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat diperoleh jumlah sampel 

yaitu 66 orang responden. Maka pada penelitian ini dilakukan dengan 

melibatkan 66 responden yaitu terdiri dari peserta didik kelas XI, dan XII 

yang berkunjung pada perpustakaan SMA Negeri 1 Parongpong.  

 

 

 



36 
 

Dira Tejanuarta, 2015 
HUBUNGAN KETERSEDIAAN KOLEKSI FIKSI DENGAN MINAT KUNJUNG PESERTA DIDIK PADA 
PERPUSTAKAAN SEKOLAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

B. Desain Penelitian 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu perencanaan yaitu dengan membuat 

desain penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas 

(X) yaitu ketersediaan koleksi fiksi yang terdiri dari lima sub variabel yaitu (X1) 

relevansi, (X2) berorientasi pada kebutuhan pengguna, (X3) kelengkapan,  (X4) 

kemutakhiran, (X5) kerja sama. Sedangkan varibel terikat (Y) yaitu minat 

kunjung peserta didik.  

Tabel 3.1 

 Desain Penelitian  

Hubungan Ketersediaan Koleksi Fiksi dengan Minat Kunjung  

Peserta Didik pada Perpustakaan Sekolah 

                                            Variabel 

Independen 

                                         

Variabel Dependen 

 

Minat Kunjung Peserta Didik 

(Y) 

 

Ketersediaan Koleksi Fiksi (X) 

 

XY 

 

C. Metode Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu ditetapkan sebuah metode yang 

akan digunakan untuk mengungkapkan permasalahan penelitian. Metode pada 

penelitian ini adalah metode penelitian deskripstif dengan pendekatan 

kuantitatif.  

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 

dikarenakan ingin membuktikan hubungan ketersediaan koleksi fiksi dengan 

minat kunjung peserta didik pada perpustakaan SMA Negeri 1 Parongpong. 

Kedua variabel yang terdapat pada penelitian ini dapat diukur sehingga peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan perhitungan matematis dan 

kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. 
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D. Definisi Operasional 

1. Ketersediaan koleksi fiksi 

 Ketersediaan koleksi fiksi yaitu kesiapan dari seluruh koleksi-koleksi fiksi 

yang tersedia di perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh pemustaka. Pada 

penelitian ini ketersediaan koleksi fiksi difokuskan pada aspek relevansi, 

berorientasi pada kebutuhan pengguna, kelengkapan, kemutakhiran, dan kerja 

sama. 

a. Relevansi 

Relevansi koleksi fiksi yaitu koleksi fiksi hendaknya relevan dengan 

aktivitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan sehingga memuaskan 

para pemustaka dan stakeholders. 

b. Berorientasi pada kebutuhan pengguna 

Koleksi fiksi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, artinya 

bahwa koleksi fiksi hendaknya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan 

pemustaka, karena setiap perpustakaan memiliki pengguna yang berbeda-

beda, maka berbeda pula kebutuhan informasinya.  

c. Kelengkapan 

Kelengkapan koleksi fiksi adalah koleksi fiksi yang tersedia di 

perpustakaan harus lengkap ditinjau dari jumlah dan jenisnya. 

d. Kemutakhiran 

Kemutakhiran koleksi fiksi adalah koleksi fiksi yang tersedia 

hendaknya mengikuti perkembangan zaman (mutakhir) , maka dari itu 

perpustakaan harus melakukan pembaharuan koleksi fiksi. 

e. Kerja sama 

Kerja sama pengembangan koleksi fiksi adalah pengembangan dan 

penyediaan koleksi fiksi berdasarkan hasil kerja sama antara perpustakaan 

dengan pihak-pihak terkait. 

2. Minat kunjung  

Minat kunjung dalam dunia perpustakaan merupakan ketertarikan 

pemustaka (user) untuk memanfaatkan perpustakaan seperti memanfaatkan 

berbagai koleksi, fasilitas maupun layanan perpustakaan. 
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam suatu penelitian perlu dirancang suatu  instrumen penelitian.  Instrumen 

pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner/ angket yang disusun 

berdasarkan variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini. 

Kuesioner dalam peneltian ini mencakup beberapa pernyataan mengenai 

hubungan ketersediaan koleksi fiksi dengan minat kunjung peserta didik pada 

perpustakaan sekolah. Adapun untuk memudahkan dalam mendapatkan hasil yang 

tepat maka perlu disusun kisi-kisi instrumen.  

Adapun kisi-kisi yang disusun oleh penelti dalam penelitian ini mengenai 

hubungan ketersediaan koleksi fiksi dengan minat kunjung peserta didik pada 

perpustakaan sekolah, yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen 

Rumusan Masalah  Variabel 

Penelitian 

Indikator Deskripsi No. 

Item 

Rumusan masalah 

umum: 

Bagaimana 

hubungan 

ketersediaan koleksi 

fiksi dengan minat 

kunjung peserta 

didik pada 

perpustakaan SMAN 

1 Parongpong? 

 

Rumusan masalah 

khusus: 

1. Bagaimana 

hubungan antara 

relevansi koleksi 

fiksi dengan minat 

kunjung peserta 

didik pada 

perpustakaan 

SMA Negeri 1 

Parongpong? 

 

 

 

 

Ketersediaan 

Koleksi fiksi 

Relevansi Kesesuaian 

koleksi fiksi 

dengan 

karakteristik 

pemustaka 

1, 2, 

3, 

Kesesuaian 

koleksi fiksi 

dengan mata 

pelajaran/tugas 

4, 5, 

Berorientasi  

Pada 

kebutuhan 

pengguna 

Koleksi fiksi  

yang tersedia 

ditujukan untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

pengguna 

6, 7, 

8, 

Kelengkapan  Jumlah koleksi 

fiksi yang 

tersedia di 

perpustakaan 

9, 

10,  

Jenis koleksi 

yang tersedia di 

perpustakaan 

11, 

12, 

13, 

Kemutakhiran Koleksi fiksi 

sesuai dengan 

perkembangan 

zaman 

14, 

15, 
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2. Bagaimana 

hubungan antara 

koleksi fiksi yang 

berorientasi pada 

kebutuhan 

pengguna dengan 

minat kunjung 

peserta didik pada 

perpustakaan 

SMA Negeri 1 

Parongpong? 

 

3. Bagaimana 

hubungan antara 

kelengkapan 

koleksi fiksi 

dengan minat 

kunjung peserta 

didik pada 

perpustakaan 

SMA Negeri 1 

Parongpong? 

 

4. Bagaimana 

hubungan antara 

kemutakhiran 

koleksi fiksi 

dengan minat 

kunjung peserta 

didik pada 

perpustakaan 

SMA Negeri 1 

Parongpong? 

 

5. Bagaimana 

hubungan antara 

kerja sama 

pengembangan 

koleksi fiksi 

dengan minat 

kunjung peserta 

didik pada 

perpustakaan 

SMA Negeri 1 

Parongpong? 

 

Koleksi fiksi 

terbitan terbaru 

16, 

17, 

Kerja sama Koleksi fiksi 

hasil dari kerja 

sama antar pihak 

18, 

19, 

20, 

Minat 

Kunjung 

Rasa ingin 

tahu 

Menambah 

informasi dan 

penetahuan dalam 

memanfaatkan 

koleksi 

perpustakaan 

21, 

22, 

23, 

Keadaan 

Lingkungan 

yang memadai 

Kenyaman 

lingkungan 

perpustakaan 

24, 

25,  

Penataan koleksi 

perpustakaan 

26, 

27, 

28, 

Intensitas 

kunjungan 

Intensitas 

berkunjung ke 

perpustakaan 

29, 

30, 

Intensitas 

peminjaman 

koleksi 

perpustakaan 

31, 

32. 
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F. Proses Pengembangan Instrumen 

Pada penelitian ini kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner tertutup dengan 

skala yang digunakan yaitu skala Likert  untuk mengukur sikap atau pendapat 

seseorang terhadap fenomena yang terjadi. Adapun format jawaban skala likert 

yaitu : sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (RR), tidak setuju (TS), sangat 

tidak setuju (STS). Setiap jawaban dari butir-butir instrumen Skala Likert 

memiliki gradasi dari sangat positif sampai negatif, seperti yang dijelaskan pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.3 

Skala Likert 

 

SS 

Pernyataan  Positif  Negatif  

Sangat setuju  5 1 

ST Setuju   4 2 

RR Ragu-ragu 3 3 

TS Tidak Setuju  2 4 

STS Sangat Tidak Setuju 1 5 

Sumber : Sugiyono (2013, hlm. 135) 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Pada penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reabilitas instrumen 

penelitian. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan suatu instrumen 

sebelum disebarkan kepada responden. Uji validitas yang dilakukan yaitu uji 

validitas isi. Sedangkan uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi 

instrumen suapaya dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya (reliabel).  

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS statistics 

version 21. 

1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui ketepatan 

suatu alat ukur dalam suatu penelitian. Adapun uji validitas yang digunakan 

yaitu menggunakan uji validitas isi. Menurut Sumintono dan Widhiarso 

(2013, hlm. 35) : 
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Validitas isi berfokus pada apakah keseluruhan definisi konseptual telah 

sepenuhnya direpresentasikan dalam pengukuran. Definisi konseptual 

yang dimaksud adalah wadah yang mengikat semua ide dan konsep, dan 

indikator yang digunakan untuk mengukur haruslah berisi semua ide yang 

ada dalam definisi tersebut. 

 

Uji validitas isi pada penelitian ini dilakukan dengan cara meminta 

pendapat para ahli (expert judgement) sebelum disebarkan kepada responden. 

Hal ini diperkuat dengan pendapat Sumintono dan Widhiarso (2013, hlm. 20) 

bahwa untuk melakukan uji coba pernyataan maka salah satu langkah yang 

harus dilakukan adalah “mengundang pakar atau ahli di bidang atribut yang 

kita ukur untuk mengevaluasi butir pernyataan yang kita tulis”. Pengujian 

validitas dilakukan oleh Dosen Program Studi Perpustakaan dan Informasi 

yaitu Bapak Doddy Rusmono, MLIS. dan Ibu Dini Suhardini, M.I.Kom. hasil 

dari expert judgement dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.4 

Hasil Penilaian Expert Judgement  

No 
Aspek/ 

Komponen 

Penilaian Ahli 1 Penilaian Ahli 2 

Baik Cukup Kurang Baik  Cukup  Kurang  

1. 
Kesesuaian 

dengan kisi-kisi 
√   

 

√ 

  

2. 
Penyampaian 

informasi 
√   

  

√ 

 

3. 

Penggunaan 

kata-kata/ tata 

bahasa 

√   

 

√ 

  

 

Pada uji validitas isi yang dilakukan kepada kedua pakar yaitu Bapak 

Doddy Rusmono, MLIS dan Ibu Dini Suhardini, M.I.Kom. Ada beberapa 

pernyataan pada kusioner yang diperbaiki dikarenakan penyataan kurang 

relevan dengan teori dan penggunaan bahasa yang kurang tepat, yaitu 

pernyataan nomor 1, 2, 9, 10, 11, 15, 24, 32, 34, 37, dan 39.  
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Kesimpulan berdasarkan penilaian para ahli tersebut menyatakan bahwa 

instrumen penelitian ini memadai untuk menjaring data pemerkuat proses 

pengolahan data sebagai informasi paparan deskriptif dan sudah cukup baik 

untuk dijadikan instrumen penelitian. 

 

2. Uji Reabilitas Instrumen 

Dalam suatu penelitian, suatu alat ukur harus dapat dipercaya. Uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen supaya dapat 

menghasilkan informasi yang dapat dipercaya (reliabel). Uji reliabilitas pada 

penelitian ini dilakukan setelah uji validitas, adapun pengujian yang 

dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS statistics version 21. 

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini yaitu menggunakan rumus Alpha 

Cronbach’s. Adapun rumus Alpha Cronbach’s Sastradipoera (2005, hlm. 

308) sebagai berikut. 

 

     
   

     
     

    

   
  

 

Keterangan : 

         =  Reliabilitas instrumen 

          =  Banyaknya butir pernyataan 

      = Jumlah varians butir 

  
        = Varians total 

Hasil perhitungan r11 akan dibandingkan dengan rtabel pada α = 5%dengan 

ketentuan jika r11 > rtabel maka intrumen dinyatakan reliabel, sedangkan jika  

r11 < rtabel maka intrumen dinyatakan tidak reliabel. 

a. Uji Reliabilitas Ketersediaan koleksi fiksi (X) 

Ketersediaan koleksi fiksi merupakan variabel X pada penelitian ini. 

Berikut hasil perhitungan uji reliabilitas ketersediaan koleksi fiksi dengan 

menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics version 21 dan microsoft 

excel 2010. 
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Tabel 3.5 

Uji Reliabilitas Ketersediaan Koleksi Fiksi (X) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,885 24 

Sumber : IBM SPSS Statistics version 21  

Nilai rtabel dari n = 32 pada α = 5% adalah 0,349 dengan jumlah butir 

penyataan kuesioner sebanyak 39 butir. Berdasarkan hasil perhitungan 

menggunakan program IBM SPSS Statistics version 2.1 pada variabel X 

yaitu ketersediaan koleksi fiksi reliabilitas yang dihasilkan adalah 0,885. 

Dengan demikian 0,885 > 0,349, sesuai dengan ketentuan apabila 

rhitung > rtabel maka instrumen yang digunakan dinyatakan reliabel. Dapat 

disimpulkan pada data tersebut bahwa kuesioner variabel X dinyatakan 

reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data pada penelitin 

ini. 

b. Uji Reliabilitas minat kunjung peserta didik (Y) 

Minat kunjung peserta didik merupakan variabel Y pada penelitian 

ini. Berikut hasil perhitungan uji reliabilitas minat kunjung peserta didik 

dengan menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics version 21 dan 

microsoft excel 2010. 

Tabel 3.6 

Uji Reliabilitas Minat Kunjung Peserta Didik (Y) 

 

 

 

  

 

Sumber : IBM SPSS Statistics version 21 

 

Nilai rtabel dari n = 32 pada α = 5% adalah 0,349 dengan jumlah butir 

penyataan kuesioner sebanyak 39 butir. Berdasarkan hasil perhitungan 

menggunakan program IBM SPSS Statistics version 21 pada variabel Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,839 15 
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yaitu minat kunjung peserta didik reliabilitas yang dihasilkan adalah 

0,839. 

Dengan demikian 0,839 > 0,349, sesuai dengan ketentuan apabila 

rhitung > rtabel maka instrumen yang digunakan dinyatakan reliabel. Dapat 

disimpulkan pada data tersebut bahwa kuesioner variabel Y dinyatakan 

reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data pada penelitian 

ini. 

Pada penelitian ini dilakukan juga analisis dari setiap butir-butir 

pernyataan yang ada pada setiap variabel X dan Y dengan melakukan uji 

reliabilitas internal konsistensi, Menurut Sumintono dan Widhiarso 

(2013, hlm. 35) bahwa : 

Konsistensi internal menekankan pada konsistensi pada butir-butir 

yang terdapat di dalam instrumen. Instrumen yang bertujuan 

mengungkap ciri-sifat laten (latent traits) biasanya memuat aitem-

aitem yang berupa pernyataan yang harus direspon oleh partisipan. 

  

Uji reliabilitas internal konsistensi dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program IBM SPSS Statistics Version 21 dan Microsoft Excel 

2007. 

Tabel 3.7 

Uji Reliabilitas Internal Konsistensi  

Ketersediaan Koleksi Fiksi (X) 

Item-Total Statistics 

  
  

No. 
Corrected Item-Total Correlation  

( r ) r tabel Keterangan 
1 0,532 0,349 Reliabel  
2 0,400 0,349 Reliabel 
3 0,423 0,349 Reliabel 
4 0,492 0,349 Reliabel 
5 0,439 0,349 Reliabel 
6 0,383 0,349 Reliabel 
7 0,570 0,349 Reliabel 
8 0,840 0,349 Reliabel 
9 0,297 0,349 Tidak Reliabel 
10 0,052 0,349 Tidak Reliabel 
11 0,407 0,349 Reliabel 
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12 0,582 0,349 Reliabel 
13 0,516 0,349 Reliabel 
14 0,699 0,349 Reliabel 
15 0,607 0,349 Reliabel 
16 0,544 0,349 Reliabel 
17 0,634 0,349 Reliabel 
18 0,113 0,349 Tidak Reliabel 
19 0,427 0,349 Reliabel 
20 0,607 0,349 Reliabel 
21 0,294 0,349 Tidak Reliabel 
22 0,544 0,349 Reliabel 
23 0,457 0,349 Reliabel 
24 0,546 0,349 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai rtabel dari n = 32 pada α = 5% 

adalah 0,349. Butir pernyataan dapat dikatakan reliabel dengan ketentuan 

jika rhitung > rtabel. Terdapat 24 pernyataan pada variabel ketersediaan 

koleksi fiksi (X), empat diantaranya dinyatakan tidak reliabel atau 

dinyatakan gugur yaitu nomor 9, 10, 18, 21, dan sisanya dinyatakan 

reliabel dan dapat digunakan sebagai pernyataan pada instrumen 

penelitian untuk mendapatkan data.  

Kemudian uji reliabilitas internal konsistensi pada variabel Y dengan 

bantuan bantuan program IBM SPSS Statistics Version 21 dan Microsoft 

Excel 2007 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.8 

Uji Reliabilitas Internal Konsistensi 

 Minat Kunjung Peserta Didik (Y) 

Item-Total Statistics 

  
  

No. Corrected Item-Total Correlation r tabel Keterangan 
25 

0,486 0,349 Reliabel 
26 

0,354 0,349 Reliabel 
27 

0,723 0,349 Reliabel 
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28 
0,636 0,349 Reliabel 

29 
0,601 0,349 Reliabel 

30 
0,612 0,349 Reliabel 

31 
0,477 0,349 Reliabel 

32 
0,270 0,349 Tidak Reliabel 

33 
0,723 0,349 Reliabel 

34 
0,636 0,349 Reliabel 

35 
0,092 0,349 Tidak Reliabel 

36 
0,535 0,349 Reliabel 

37 
0,723 

0,349 Reliabel 
38 

0,472 
0,349 Reliabel 

39 
0,162 

0,349 Tidak Reliabel 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai rtabel dari n = 32 pada α = 5% 

adalah 0,349. Butir pernyataan dapat dikatakan reliabel dengan ketentuan 

jika rhitung > rtabel. Untuk variabel minat kunjung peserta didik (Y) 

terdapat  15 pernyataan, tiga diantaranya tidak reliabel atau dinyatakan 

gugur yaitu nomor 32, 35, 39 dan sisanya dinyatakan reliabel dan dapat 

digunakan sebagai pernyataan pada instrumen penelitian untuk 

mendapatkan data. Untuk butir pernyataan yang dianggap gugur akan 

dihapus atau dihilangkan dan diharapkan mampu mewakili indikator-

indikator setiap variabel. 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan 

informasi terhadap obyek penelitian. Tujuan pengumpulan data ini yaitu untuk 

memperoleh ukuran tentang hubungan ketersediaan koleksi fiksi dengan minat 

kunjung peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer 

dan data sekunder.  
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Dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan 

beberapa cara utnuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini yaitu sebagai berikut. 

1. Kuesioner (angket) 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pernyataan tertulis yang harus diisi oleh resonden. 

Kuesioner disebarkan kepada responden apabila responden menghadapi 

kendala dalam mengisi kuesioner maka responden dapat bertanya langsung 

kepada peneliti. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui gambaran dari subjek yang 

akan diteliti. Observasi yang dilakuakan oleh peneliti yaitu melakukan 

observasi langsung ke lokasi penelitian.  

3. Dokumentasi 

Pada penelitian ini dilakukan juga cara pengumpulan data dengan 

dokumentasi  yang  diperoleh langsung dari lokasi penelitian.  

 

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dimaksudkan untuk mengkaji dan melakukan analisis dari 

data yang telah diperoleh ke dalam bentuk yang lebih sederhana kearah susunan 

sistematis. Dalam analisis data terdapat dua tahapan yaitu tahap analisis data dan 

teknik analisis data. 

1. Tahap-tahap Analisis Data 

Secara garis besar tahap-tahap analisis data dalam penelitian memiliki 

tiga langkah yang dilakukan. Menurut Bungin (2010, hlm. 164) tahapan-

tahapan penelitian meliputi “... menyiapkan data, editing, pengkodean dan 

tabulasi (proses pembeberan)”.. penjabaran yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyiapkan data 

Pada tahapan ini yang harus dilakukan mencakup pengecekan identitas 

responden, memeriksa kelengkapan instrumen yang akan disebarkan 

kepada responden dan memeriksa macam isisan data. 
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b. Editing  

Kegiatan editing dilakukan setelah peneliti menghimpun data yang 

didapatkan dari responden, namun kadang kala terdapat data yang 

belum memenuhi harapan maka dari itu dilakukan kegiatan editing. 

c. Pengkodean 

Tahapan selanjutnya setelah melakukan editing yaitu melakukan 

pengkodean diantaranya melakukan pemberian kode sebagai identitas 

dari data yang diperoleh terutama dalam kegiatan pengolahan data. 

d. Tabulasi (proses pembeberan) 

Tabulasi dilakukan dengan melakukan pembeberan data untuk lebih 

dapat dijelaskan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh dari 

responden yang kemudian dimasukan pada tabel untuk lenih 

memudahkan dalam menganalisis data. 

 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti 

yaitu analisis statistik deskriptif. Teknik analisis ini digunakan untuk 

memberikan gambaran dari data yang telah diperoleh dari responden 

menggunakan statistik.  

Terdapat pula analisis data deskriptif per sub variabel yang bertujuan 

untuk mengukur nilai dari setiap pernyataan yang terdapat pada setiap sub 

variabel. Rumus yang digunakan (Bungin, 2005, hlm. 172) yaitu sebagai 

berikut: 

P = 
 

  
 x 100 

 

Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

n = Jumlah Responden 
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Untuk mengetahui kategori dari data hasil responden maka peneliti 

menggunakan rumus rating scale. Menurut Riduwan (2010, hlm. 46) bahwa 

“rating scale adalah data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan 

dalam pengertian kualitatif.”   

 

Skor                 Skor  

Minimum            Maksimum 

STB TB CB B SB 

 

Grafik 3.1 

Kategori penilaian 

(Riduwan, 2010, hlm. 48) 

 

Kriteria dari hasil setiap skor dapat dijelaskan sebagai berikut: 

STB : Sangat tidak baik 

TB  : Tidak Baik  

CB  : Cukup baik 

B  : Baik 

SB  : Sangat Baik 

 

3. Uji hipotesis (korelasi) 

Uji hipotesis dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) untuk 

mengambil kesimpulan atau sebagai jawaban dari hipotesis yang telah 

dirumuskan.  

Pada penelitian ini data diperoleh dari hasil kuesioner yang telah 

dijawab oleh responden, dikarenakan data pada penelitian ini yaitu data 

ordinal, maka teknik korelasi menggunakan rumus Rank Spearmen 

(Sugiyono, 2011, hlm. 245): 
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Keterangan: 

ρ      = Koefisien korelasi 

N     = Banyaknya sampel 

∑d
2
 = Jumlah kuadrat dari selisih rank variabel X dan rank 

variabel Y 

Untuk mengukur hubungan antara variabel ketersediaan koleksi fiksi 

dengan minat kunjung peserta didik, digunakan koefisien korelasi 

(Sugiyono, 2013, hlm. 257) disimbolkan “r” dengan kategori sebagai 

berikut: 

Tabel 3.9 

Intepretasi Koefisien Korelasi 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

± 0,00 - ± 0,199 Sangat rendah 

± 0,20 - ± 0, 399 Rendah  

±0,40 - ± 0,599 Sedang  

± 0,60 - ± 0,799 Kuat  

± 0,80 - ± 1,000 Sangat kuat  

Sumber : Sugiyono, 2013, hlm. 257 

 

Kemudian langkah berikutnya dilakukan uji-t untuk membuktikan 

signifikansi hubungan dari variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) 

dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

Keterangan: 

        = Nilai t 

           = Nilai koefisien korelasi  

           = Jumlah sampel  

𝑡 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  
𝑟  𝑛  2

   𝑟 
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Setelah mendapatkan nilai thitung dari hasil uji-t, maka hasil 

perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan nilai ttabel, dengan 

ketentuan jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sedangkan 

jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Untuk mengetahui besaran kontribusi antara variabel X ke Y maka 

digunakan rumus koefisien determinasi yaitu sebagai berikut. 

 

               D = (rxy)
2 

x 100% 

 

 Keterangan : 

 D      = koefisien determinasi 

 (rxy)
2
 = kuadrat korelasi X dan Y 

 

Hipotesis statistik pada penelitian ini diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1) Hipotesis Nol (H0: ρ = 0) 

Tidak terdapat Hubungan antara ketersediaan koleksi fiksi dengan 

minat kunjung peserta didik pada perpustakaan SMA Negeri 1 

Parongpong. 

Hipotesis Kerja (H1: ρ ≠ 0) 

Terdapat Hubungan antara ketersediaan koleksi fiksi dengan minat 

kunjung peserta didik pada perpustakaan SMA Negeri 1 

Parongpong. 

2) Hipotesis Nol (H0: ρ = 0) 

Tidak terdapat hubungan antara relevansi koleksi fiksi dengan 

minat kunjung peserta didik pada perpustakaan SMA Negeri 1 

Parongpong. 

Hipotesis Kerja (H1: ρ ≠ 0) 

Terdapat hubungan antara relevansi koleksi fiksi dengan minat 

kunjung peserta didik pada perpustakaan SMA Negeri 1 

Parongpong. 
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3) Hipotesis Nol (H0: ρ = 0) 

Tidak terdapat hubungan antara koleksi fiksi yang berorientasi 

pada kebutuhan pengguna dengan minat kunjung peserta didik 

pada perpustakaan SMA Negeri 1 Parongpong. 

Hipotesis Kerja (H1: ρ ≠ 0) 

Terdapat hubungan antara koleksi fiksi yang berorientasi pada 

kebutuhan pengguna dengan minat kunjung peserta didik pada 

perpustakaan SMA Negeri 1 Parongpong. 

4) Hipotesis Nol (H0: ρ = 0) 

Tidak terdapat hubungan antara kelengkapan koleksi fiksi dengan 

minat kunjung peserta didik pada perpustakaan SMA Negeri 1 

Parongpong. 

Hipotesis Kerja (H1: ρ ≠ 0) 

Terdapat hubungan antara kelengkapan koleksi fiksi dengan minat 

kunjung peserta didik pada perpustakaan SMA Negeri 1 

Parongpong. 

5) Hipotesis Nol (H0: ρ = 0) 

Tidak terdapat hubungan antara kemutakhiran koleksi fiksi dengan 

minat kunjung peserta didik pada perpustakaan SMA Negeri 1 

Parongpong. 

Hipotesis Kerja (H1: ρ ≠ 0) 

Terdapat hubungan antara kemutakhiran koleksi fiksi dengan 

minat kunjung peserta didik pada perpustakaan SMA Negeri 1 

Parongpong. 

6) Hipotesis Nol (H0: ρ = 0) 

Tidak terdapat hubungan antara kerja sama pengembangan koleksi 

fiksi dengan minat kunjung peserta didik pada perpustakaan SMA 

Negeri 1 Parongpong. 

Hipotesis Kerja (H1: ρ ≠ 0) 

Terdapat hubungan antara kerja sama pengembangan koleksi fiksi 

dengan minat kunjung peserta didik pada perpustakaan SMA 

Negeri 1 Parongpong. 


