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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab tiga menguraikan penjelasan tentang metode dan desain yang digunakan 

dalam penelitian, definisi operasional, pengembangan instrumen penelitian, serta 

prosedur penelitian.  

 

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian 

Penelitian dimaksudkan untuk menghasilkan program bimbingan 

kolaboratif yang memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan 

motivasi membaca siswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah 

pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan memberikan perlakuan (treatment) tertentu terhadap subjek 

penelitian. Desain eksperimen menggunakan quasi-eksperimental dengan 

pretest-posttest with control group. Desain penelitian dipilih karena penentuan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara acak. 

Kelompok eksperimen diberikan perlakuan program bimbingan kolaboratif 

dan kelompok kontrol tanpa program bimbingan kolaborasi. Desain menguji 

efektivitas program bimbingan kolaborasi untuk meningkatkan motivasi 

membaca siswa. Rancangan yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut. 

 
(Creswell, 2012, hlm. 310) 

Gambar 3.1  

Desain Kuasi Esperimen  

Keterangan 

Select Control Group  : kelompok kontrol 

Select Eksperimental Group : kelompok eksperimen 

No Treatment   : tanpa perlakuan 

Eksperimental Treatment  : pemberian perlakuan 
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3.2 Lokasi dan Subyek Penelitian 

Populasi adalah sekumpulan objek, orang, atau keadaan yang paling 

tidak memiliki satu karakteristik umum yang sama (Furqon, 2013, hlm. 146). 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas empat SD di Bandung. Peneliti 

memilih siswa kelas V karena sudah termasuk dalam tahap membaca lanjutan 

yang sudah pada tingkatan proses penguasaan membaca untuk memperoleh isi 

pesan yang terkandung dalam tulisan. Pembelajaran membaca pada kelas awal 

(kelas satu, dua, dan tiga) dikenal dengan istilah membaca permulaan yang 

mempelajari proses recording dan decoding. Pada kelas-kelas tinggi lebih 

ditekankan proses memahami makna (Rahim, 2011, hlm. 2).  

 Sampel penelitian dua kelas dari keseluruhan jumlah kelas V di SD 

Darul Hikam Bandung Tahun Ajaran 2017/2018 yang diasumsikan memiliki 

karakteristik tidak signifikan berbeda. Pemilihan sampel dilakukan dengan 

teknik non-probability sampling yaitu convenience sampling, yaitu sampel 

yang  untuk bisa diberikan perlakuan (Creswell, 2012, hlm. 145). Penelitian 

dilakukan di SD Darul Hikam. Pemilihan sekolah karena diasumsikan 

memiliki sarana buku bacaan yang cukup memadai sehingga proses 

pelaksanaan penelitian diharapkan dapat berjalan dengan baik. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti dalam penelitian terdiri atas dua variabel, yaitu 

program bimbingan kolaborasi sebagai variabel bebas. Variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan 

variabel dependen (Sugiyono, 2015, hlm 61) dan motivasi membaca sebagai 

variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena variabel bebas (Sugiyono, 2015, hlm. 61). 

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional kedua variabel adalah efektivitas program 

bimbingan kolaboratif untuk meningkatkan motivasi membaca siswa yaitu 

saat terdapat gain score motivasi membaca siswa kelas eksperimen lebih 

tinggi dibanding kelas kontrol. Bimbingan kolaboratif adalah strategi yang 

digunakan pada layanan dasar bimbingan dalam bentuk kerjasama guru kelas 

5 dan peneliti untuk meningkatkan motivasi membaca siswa 5 di SD Darul  
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Hikam Bandung Tahun Ajaran 2017/2018. Bentuk kerjasama meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dan tindak lanjut. Peran 

masing-masing kolaborator tergambar pada Tabel 3.1 sebagai berikut. 

Tabel 3.1  

Peran Kolaborator dalam Bimbingan Kolaboratif 

Aspek Manajemen 
Peran 

Peneliti (Guru BK) Guru Kelas 

Perencanaan a. Berdiskusi dengan guru 

kelas dan menyepakati 

tujuan layanan yang 

disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran, tanggal 

pelaksanaan, materi 

pembelajaran dan bahan 

bacaan 

b. Mempersiapkan 

58nstrument pre-test  

a. Berdiskusi dengan guru 

kelas dan menyepakati 

tujuan layanan yang 

disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran, tanggal 

pelaksanaan, materi 

pembelajaran dan bahan 

bacaan 

b. Mempersiapkan siswa 

untuk mengisi 

58nstrument pre-test 

Pengorganisasian Berdiskusi terkait pembagian 

peran peneliti dan guru kelas 

Berdiskusi terkait pembagian 

peran peneliti dan guru kelas 

Pelaks

anaan 

pengamatan 

dan 

personalisasi 

a. memberikan siswa 

kesempatan untuk 

memilih topik (banjir 

atau sungai yang 

tercemar) yang akan 

dikaji lebih jauh dan 

menanyakan alasan 

pemilihan, 

b. memfasilitasi siswa 

mendapatkan pengalaman 

pribadi  (personalisasi) 

yang relevan dengan 

topik bacaan melalui 

kegiatan wawancara dan 

c. mengobservasi siswa saat 

guru menyampaikan 

materi. 

 

a. penyampaian materi tema 

sembilan “Lingkungan 

Sahabat Kita” dan teks 

eksplanasi,  

b. mengamati gambar  yang 

terdapat pada bacaan 

untuk lebih memahami 

bacaan,  

c. membahas pengetahuan 

sebelumnya terkait topik 

bacaan melalui 

pertanyaan-pertanyaan 

pengalaman siswa 

mengenai topik (banjir 

dan sungai yang tercemar) 

dan  

d. mengobservasi siswa saat 

peneliti menjalankan 

kegiatan. 

Mencari dan 

mengambil 

a. memfasilitasi siswa 

untuk mendapatkan 

pengalaman mencari 

bahan bacaan lain, 

b. menjelaskan mekanisme 

pencarian bahan bacaan 

di perpustakaan, 

a. membahas pengetahuan 

yang didapat dalam 

pertemuan sesi pertama 

melalui membaca kembali 

dan menjawab pertanyaan 

terkait teks, 

b. penyampaian materi cara 
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c. mendampingi siswa saat 

mencari bahan bacaan di 

perpustakaan, 

d. mengobservasi siswa 

saat guru 

menyampaikan materi. 

mencari bahan bacaan 

secara efektif dengan 

memberikan tips mencari 

topik dari lembar daftar isi 

buku,  

c. mendampingi siswa saat 

mencari bahan bacaan di 

perpustakaan, 

d. mengobservasi siswa saat 

peneliti menjalankan 

kegiatan. 

Memahami 

dan 

mengintegras

ikan 

a. memberikan contoh tokoh 

yang mendapatkan 

manfaat dari membaca,  

b. menjelaskan materi 

manfaat membaca dan 

berbagi isi bacaan,  

c. memfasilitasi siswa untuk 

mengingat kembali 

pemahaman siswa akan 

beragam bacaan yang 

telah dibaca dengan 

menanyakan baaan yang 

telah dibaca pada sesi 

pertama dan kedua,  

d. mengajak siswa untuk 

berbagi cerita dengan 

anggota keluarga melalui 

penugasan dalam lembar 

kerja siswa,  

e.  mengobservasi siswa saat 

guru menyampaikan 

materi. 

a. menjelaskan materi 

kalimat efektif, 

b. mendampingi proses 

mengintegrasikan 

beragam bacaan lebih 

efektif,  

c. menambahkan penjelasan 

manfaat membaca dan 

berbagi isi bacaan,  

d. mengobservasi siswa saat 

peneliti menjalankan 

kegiatan. 

 

Berkomunika

si dengan 

orang lain 

a. memfasilitasi siswa untuk 

menyampaikan perasaan 

saat berbagi isi bacaan 

dengan anggota keluarga, 

b. menjelaskan mekanisme 

berbagi isi bacaan dengan 

teman,  

c. mendampingi siswa dalam 

berbagi isi bacaan dengan 

mendengarkan saat siswa 

bercerita, 

d. memfasilitasi siswa untuk 

menyampaikan perasaan 

saat berbagi isi bacaan 

dengan teman, 

a. menegaskan kembali 

manfaat berbagi isi 

bacaan,  

b. mendampingi siswa dalam 

berbagi isi bacaan dengan 

mendengarkan saat siswa 

bercerita,  

c. memimpin siswa untuk 

membaca teks berjudul 

Konservasi Elang di 

Halimun Salak, 

d.  mengobservasi siswa saat 

bergantian dengan peneliti 

mendampingi siswa. 
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e. mengobservasi siswa saat 

bergantian dengan guru 

mendampingi siswa. 

Evaluasi Kegiatan a. mengobsevasi siswa 

dalam setiap pertemuan,  

b. mengisi angket angket 

bimbingan kolaboratif, 

c. mengadministrasi dan 

menganalisis angket 

motivasi membaca 

(evaluasi hasil) dan 

d.  mengumpulkan 

keterangan mengenai 

kegiatan literasi sekolah 

dan peran orangtua dan 

guru BK dalam 

pelaksanaan GLS. 

a. mengobsevasi siswa 

dalam setiap pertemuan, 

b. mengisi angket angket 

bimbingan kolaboratif dan 

c. memberikan keterangan 

mengenai kegiatan literasi 

sekolah, peran orangtua 

dan guru BK dalam 

pelaksanaan GLS. 

 

Pelaporan dan Tindak 

Lanjut 

Membuat laporan kegiatan 

yang berisi pendahuluan yang 

terdiri dari latar belakang dan 

tujuan penyusunan laporan; 

pelaksanaan terdiri dari uraian 

pelaksanaan program serta 

analisis pencapaian 

keberhasilan; dan penutup 

merupakan simpulan akhir. 

Mengarsipkan laporan dan 

laporan berfungsi sebagai 

pertimbangan dan masukkan 

untuk melakukan kegiatan 

tindak lanjut di sekolah.  

 

 

Motivasi membaca. Motivasi membaca adalah skor yang didapat  siswa 

pada dimensi efikasi diri saat membaca, motivasi intrinsik, ekstrinsik dan 

tujuan membaca, dan alasan sosial untuk membaca siswa. Ketiga dimensi 

yang ada pada diri siswa yang memotivasi siswa untuk membaca.  

 

3.5 Pengembangan Instrumen Penelitian  

3.5.1 Instrumen Pengumpul Data 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen motivasi 

membaca yang dikembangkan peneliti berdasarkan teori motivasi 

membaca yang digagas oleh John T. Guthrie. Pengembangan instrumen 

membahas secara khusus mengenai motivasi membaca yang meliputi 

motivasi membaca secara intrinsik dan ekstrinsik. Angket motivasi 

membaca terdiri dari empat alternatif jawaban, yaitu sangat berbeda dari 
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saya, sedikit berbeda dari saya, sedikit seperti saya, dan sangat mirip 

dengan saya dengan skor berkisar antara 1 sampai 4. 

3.5.2 Kisi-Kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrumen motivasi untuk membaca dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Motivasi untuk Membaca 

Variabel Dimensi Aspek 
Sebaran 

Item 

Motivasi 

Membaca 

Efikasi diri 

(Ketika anak 

percaya siswa 

kompeten dan  

berhasil, siswa 

akan membaca) 

Efikasi 

membaca 

(reading 

efficacy) 

Individu percaya 

akan sukses jika 

membaca 

7, 15, 21 

Tantangan 

membaca 

(reading 

challenge) 

Individu mencapai 

kepuasan saat 

menguasai atau 

paham ide yang 

kompleks dalam 

teks 

5, 20, 2, 

16, 8 

Motivasi 

intrinsik dan 

ekstrinsik; 

tujuan belajar 

(Siswa memiliki 

keingintahuan 

dan keterlibatan 

dalam membaca 

dan didukung 

dengan rasa 

ingin 

menunjukkan 

bacaan dan 

bersaing dalam 

membaca) 

Keingintahuan 

membaca 

(reading 

curiosity) 

Individu memiliki 

keinginan  untuk 

mempelajari suatu 

objek yang 

menarik 

4, 10, 19, 

29, 25, 14 

Keterlibatan 

dalam 

membaca 

(reading 

involvement) 

Individu 

menikmati proses 

bacaan atau artikel 

yang bervariasi dan 

topik yang menarik 

22, 30, 

12, 35, 

33, 6 

Pentingnya 

membaca 

(important of 

reading) 

Membaca menjadi 

hal yang 

bermanfaat untuk 

individu 

17, 27 

Penghindaran 

tugas 

membaca 

(Reading 

work 

avoidance) 

Individu tidak 

suka/menolak 

membaca 

24, 32, 

13, 40 

Persaingan 

dalam 

membaca 

(competition 

in reading) 

Individu memiliki 

keinginan untuk 

menunjukkan diri 

kepada orang lain 

mengenai bacaan 

9, 1, 52, 

49, 44, 41 

Pengakuan 

untuk 

membaca 

Individu memiliki 

kepuasan dalam 

menerima pujian 

28, 37, 

43, 47, 18 
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(Recognition 

for reading) 

mengenai bacaan 

dan kegiatan 

membaca 

Membaca 

untuk sebuah 

penilaian 

(Reading for 

grades) 

Individu memiliki 

keinginan untuk 

dievaluasi dari 

guru 

38, 50, 3, 

53 

Alasan sosial 

untuk membaca 

(Saat anak 

memiliki tujuan 

secara sosial 

maka akan 

membaca lebih 

sering) 

Alasan sosial 

untuk 

membaca 

(Social reason 

for reading) 

Individu berbagi isi 

bacaan untuk 

meningkatkan 

makna bacaan 

dengan teman dan 

keluarga 

11, 26, 

31, 42, 

45, 39, 48 

Memenuhi 

tuntutan 

(Compliance) 

Individu membaca 

dengan alasan 

eksternal atau yang 

dipersyaratkan 

34, 23, 

51, 36, 46 

3.5.3 Proses Menerjemahkan Instrumen 

Instrumen diterjemahkan di Balai Bahasa UPI melalui dua tahap yaitu 

Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia kemudian dari Bahasa Indonesia ke 

Bahasa Inggris untuk mengetahui konsistensi bahasa yang ada dalam 

instrumen dalam proses penerjemahan. Terjemahan disetujui oleh kepala 

Balai Bahasa UPI yaitu Prof. Dr. Wachyu Sundayana, M.A. Berikut alur 

penerjemahan instrument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

 Alur Penerjemahan Instrumen 

Motivation for 

Reading 

Questionnaire 

Dialihbahasakan ke dalam Bahasa 

Indonesia 

Diterjemahkan kembali ke Bahasa 

Inggris 

Terjemahan Bahasa Inggris 

dibandingkan dengan versi asli 

Angket motivasi untuk membaca versi 

Bahasa Indonesia 
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3.5.4 Penimbangan Instrumen (Expert Judgement) 

Uji kelayakan instrumen bertujuan mengetahui tingkat kelayakan 

instrumen dari segi bahasa dan konten. Penimbang dari dosen ahli untuk 

mengetahui kelayakan instrumen. Ahli dalam bimbingan dan konseling 

yaitu Dr. Nurhudaya, M.Pd.  Masukkan dari dosen ahli dijadikan landasan 

penyempurnaan alat pengumpul data yang dibuat oleh peneliti. Hasil 

penimbangan pakar disajikan dalam tabel 3.3 berikut 

Tabel 3.3  

Hasil Penimbangan Ahli Instrumen Motivasi untuk Membaca 

Penimbangan Nomor Item Σ 

Memadai 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 

37,38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53 

42 

Revisi 4, 11, 13, 16, 18,  29, 35, 40, 43, 47, 51 11 

Total 53 

 

3.5.5 Uji Keterbacaan Instrumen 

Instrumen motivasi membaca juga memerlukan uji keterbacaan 

terlebih dahulu pada sampel yang setara tetapi tempat yang berbeda 

dengan lokasi penelitian. Kegiatan dimaksudkan untuk mengukur sejauh 

mana keterbacaan instrumen. Setelah uji keterbacaan pernyataan-

pernyataan yang tidak dipahami kemudian direvisi sesuai dengan 

kebutuhan sehingga dapat dimengerti responden.  

Instrumen yang sudah dinilai dan direvisi kembali kemudian ditelaah 

oleh empat responden dari siswa kelas 5 di komunitas Planet Antariksa 

untuk mengetahui seberapa jauh item dalam instrumen dipahami oleh 

responden. Satu dari empat responden bingung mengenai arti kata 

khayalan, yang lain dapat memahami maksud pernyataan. 

3.5.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas isi dilakukan untuk mengetahui  kisi-kisi yang peneliti 

buat sudah sesuai atau belum dengan teori yang digunakan dalam 

penelitian. Validitas isi hanya dapat ditentukan berdasarkan penilaian para 
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ahli (Surapranata, 2005, hlm. 53). Judgement ahli dilakukan oleh dosen 

ahli. 

Suatu instrumen yang memiliki validitas tertinggi dapat menjalankan 

fungsi ukur, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 

dilakukan pengukuran. Instrumen yang memiliki validitas rendah akan 

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. 

Pengertian valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2009, hlm. 121). 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan daya yang dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 

2009, hlm. 150). Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak 

berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2008). Validitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur mengukur apa yang ingin 

diukur (Singarimbun, 1989, hlm. 100).  

Uji coba dilakukan di SD Percontohan Labschool UPI pada siswa 

kelas lima berjumlah 48 orang dari kelas 5A dan 5B. Setelah angket 

motivasi untuk membaca diisi, data diinput dan uji validitas dan 

reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS 23.0 dengan rumus 

koefisien Spearman. R hitung yang didapat dibandingkan dengan r tabel 

dari 48 responden yaitu 0,288. Setelah dibandingkan didapat 41 item valid 

dan 12 item drop. Sebaran 12 item yang drop berada di aspek efikasi 

membaca, keingintahuan dalam membaca, keterlibatan dalam membaca, 

penghindaran tugas membaca, dan memenuhi tuntutan dalam membaca. 

Tabel 3.4 

Sebaran Item Valid dalam Setiap Aspek 

No Aspek Sebaran Item Item Valid 

1 Efikasi membaca 7, 15, 21 15,21 

2 Tantangan membaca 5, 20, 2, 16, 8 5, 20, 2, 16, 8 

3 Keingintahuan membaca 4, 10, 19, 29, 25, 14 4, 10, 19, 29, 25 

4 Keterlibatan dalam membaca 22, 30, 12, 35, 33, 6 22, 35, 6 

5 Pentingnya membaca 17, 27 17, 27 

6 Penghindaran tugas membaca 24, 32, 13, 40 - 

7 Persaingan dalam membaca 9, 1, 52, 49, 44, 41 9, 1, 52, 49, 44, 41 
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8 Pengakuan untuk membaca 28, 37, 43, 47, 18 28, 37, 43, 47, 18 

9 Membaca untuk sebuah 

penilaian 

38, 50, 3, 53 38, 50, 3, 53 

10 Alasan sosial untuk membaca 11, 26, 31, 42, 45, 39, 

48 

11, 26, 31, 42, 45, 

39, 48 

11 Memenuhi tuntutan 34, 23, 51, 36, 46  51, 36, 46 

 

Tabel 3.5 

Perbaikan Kalimat Item Tidak Valid 

No Pernyataan Pernyataan Baru 

7 Saya tidak tahu apakah saya akan 

berhasil dalam membaca tahun 

depan 

Saya tidak yakin akan berhasil untuk 

membaca  

14 Saya menikmati membaca buku 

tentang makhluk hidup 

Saya menyukai buku tentang makhluk 

hidup 

22 Saya membaca cerita tentang fantasi 

dan khayalan 

Saya membaca cerita buku fiksi 

30 Saya suka misteri Saya suka membaca buku misteri 

12 Saya menciptakan gambar dalam 

pikiran saya saat membaca 

Saya membayangkan diri saya ada dalam 

cerita saat membaca 

33 Saya banyak membaca cerita 

petualangan 

Saya suka membaca cerita tentang 

petualangan 

24 Saya tidak suka pertanyaan kosakata Saya tidak suka pertanyaan tentang arti 

kata-kata sulit 

32 Cerita yang rumit tidak 

menyenangkan untuk dibaca 

Cerita yang susah dipahami tidak 

menyenangkan untuk dibaca 

13 Saya tidak suka membaca sesuatu 

bila kata-katanya terlalu sulit 

Saya tidak suka membaca cerita yang 

kata-katanya susah 

40 Saya tidak suka jika terlalu banyak 

orang dalam cerita 

Saya tidak suka membaca jika terlalu 

banyak tokoh dalam cerita  

34 Saya mengerjakan sesedikit 

mungkin tugas sekolah dalam 

membaca 

Saya mengerjakan tugas sekolah tanpa 

membaca 

23 
Saya membaca karena keharusan 

Saya membaca hanya saat diperintahkan 

guru 

 

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

konsistensi instrument sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya (Sugiyono, 2009, hlm. 28). Suatu alat pengukur dipakai 

dua kali—untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang 

diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur  reliabel. Dengan kata lain, 

reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam 

mengukur gejala yang sama (Singarimbun, 1989, hlm. 201). 
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Penilaian instrumen yang dapat dipercaya atau  menyatakan ketetapan 

(reliabel), menggunakan rumus Alpha Cronbach (Sugiyono, 2009, hlm. 

257). Uji reliabilitas menggunakan SPSS 23.0. 

Tabel 3.6 

Uji Reliabilitas 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.952 42 

 

Tabel 3.7 

 Besaran Konsistensi Alpha Cronbach 

Cronbach’s alpha Internal consistency 

α≥ 0,9 Excellent (High-States testing) 

0,7 ≤α≤ 0,9 Good (Low-Stakes testing) 

0,6 ≤α≤ 0,7 Acceptable 

0,5 ≤α≤ 0,6 Poor 

α< 0,5 unacceptable 

 (Kline, 2000) 

Berdasarkan paparan pada tabel 3.6 yaitu penilaian angket motivasi 

untuk membaca didapat 0,952 kemudian dibandingkan dengan besaran 

konsistensi Alpha Cronbach, maka angket termasuk dalam sangat baik.  

3.5.7 Kategorisasi Tingkat Motivasi untuk Membaca 

Kategorisasi angket motivasi untuk membaca mengacu pada teori 

Guthrie yang menggambarkan tingkatan-tingkatan motivasi membaca 

yakni (Guthrie, 2007) 

Tabel 3.8 

 Kategorisasi Tingkatan Motivasi Membaca 

Tingkatan Deskripsi Keterangan 

Pembaca 

Setia (Avid 

Readers) 

intrinsik tinggi, 

penghindaran 

rendah 

Siswa yang memiliki minat membaca, 

menikmati proses membaca baik di 

sekolah dan di luar sekolah, serta tidak 

menghindari saat-saat membaca di 

sekolah. Pembaca setia memiliki 

kepuasan diri karena secara intrinsik 

termotivasi untuk membaca,  

komitmen dan disiplin diri dalam 

membaca. 

Pembaca 

Ambivalent 

Intrinsik tinggi, 

penghindaran 

tinggi 

Siswa memiliki motivasi intrinsik 

untuk beberapa teks tertentu, tapi 

menghindari beberapa  jenis bacaan. 

Meskipun siswa menghindari tugas 
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sekolah, pembaca masih sering 

berinteraksi dengan teks di luar 

sekolah.  

Pembaca 

Apatis/ cuek  

Intrinsik rendah, 

penghindaran 

rendah 

Siswa memiliki motivasi intrinsik 

yang rendah dan menghindari bacaan, 

mengalami kebosanan, kurang minat, 

dan ketidakpedulian terhadap buku 

sekolah dan teks lain. pembaca apatis 

dapat diajak untuk membaca melalui 

dorongan eksternal yang kuat. 

Menolak/ 

enggan untuk 

membaca 

Intrinsik rendah, 

penghindaran 

tinggi 

Siswa yang rendah motivasi membaca 

intrinsik dan sangat menghindari 

bacaan. Siswa-siswa secara aktif 

menolak sebagian besar jenis bacaan, 

dan hanya memiliki sedikit minat 

membaca. Beberapa siswa membaca 

hanya untuk kepentingan sekolah. 

 

3.6 Pengembangan Program Layanan 

Program layanan dalam penelitian disusun berdasarkan kebutuhan 

terhadap peningkatan motivasi membaca siswa, dengan fokus pengembangan 

meliputi seluruh indikator dalam dimensi motivasi membaca. Program 

bimbingan kolaboratif dikembangkan mengacu pada program CORI yang 

digagas oleh John Guthrie dan Wigfield (Guthrie, Van Meter, McCann, & 

Wigfield, 1996) dengan mengikuti pedoman penyusunan program bimbingan 

dan konseling di panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan 

konseling di sekolah dasar (POP BK SD). Tahapan pengembangan program 

terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 

pelaporan. 

Tahap persiapan berisi penyusunan program, penilaian dan penimbangan 

ahli, dan uji coba program sebelum pelaksanaan (terlampir). Program 

bimbingan kolaboratif terdiri dari rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi 

kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, personil, rencana 

operasional, pengembangan tema dan topik, evaluasi pelaporan dan tindak 

lanjut, sarana dan prasarana, dan anggaran biaya. Untuk menghasilkan 

program bimbingan kolaboratif yang teruji efektif, maka langkah awal yang 

dilakukan adalah menguji kelayakan bimbingan secara rasional. Uji 

kelayakan dilakukan melalui penilaian dan penimbangan (judgement) pakar 
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dan praktisi. Pakar yang dimaksud adalah pakar bimbingan dan konseling 

yang memiliki kompetensi dalam bimbingan kolaboratif dan perancangan 

program. Program dinilai dan ditimbang oleh Prof. Dr. Ahman, M.Pd dan Dr. 

Nandang Budiman, M.Si. Praktisi yang dimaksud adalah guru bimbingan dan 

konseing dengan kualifikasi pendidikan jenjang strata satu (S1) bimbingan 

dan konseling. Program dinilai dan ditimbang oleh Merdekawati, S.Pd.  

Secara garis besar masukan perbaikan dari pakar dan praktisi mencakup 

komponen-komponen pada rumusan kegiatan bimbingan kolaboratif meliputi 

rasional, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, 

sarana dan prasarana dan anggaran biaya. Setelah dilakukan penilaian dan 

penimbangan, program di uji coba kepada kelas yang tidak dijadikan kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol di SD Darul Hikam. Uji coba program 

untuk melihat keefetifan pelaksanaan program dan evaluasi sebelum program 

dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan melihat pelaksanaan di lapangan 

dan hasil diskusi dengan dosen pembimbing. Setelah program di uji coba, 

evaluasi yang dapat disimpulkan adalah pembuatan buku kerja siswa dan 

evaluasi proses yang lebih rinci (program terlampir). 

Pelaksanaan program dilakukan di kelas 5A dan 5B sebagai kelas 

eksperimen dan kelas 5D sebagai kelas kontrol. Pelaksanaan dilakukan 

sembilan april hingga 20 April 2018. Terdapat empat tahapan bimbingan 

kolaboratif dalam meningkatkan motivasi membaca yaitu 

1. Amati dan personalisasi. Langkah pertama dalam melibatkan siswa 

dalam membaca adalah memberi kesempatan untuk mengamati benda 

dan peristiwa konkret di sekitar siswa. Setelah mengalami ketertarikan 

awal dengan benda-benda konkret dan nyata, siswa mulai bertanya-

tanya dan mengajukan pertanyaan yang mengarah pada minat 

konseptual. Siswa brainstorming dan secara eksplisit menyatakan 

pertanyaan yang ingin siswa jelajahi dengan pengamatan tambahan, 

pengumpulan data, pembacaan, penulisan, dan diskusi. 

2. Cari dan ambil. Guru mengajar siswa bagaimana mencari informasi 

adalah hal yang sangat penting untuk memungkinkan siswa mengejar 

minat dan menjawab pertanyaan yang dihasilkan dari aktivitas 
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pengamatan. Siswa didorong untuk memilih subtopik untuk belajar 

dan mencari buku, sumber daya, referensi, gambar, dan penjelasan 

tentang topik yang siswa pilih. Siswa diajari cara mencari buku di 

perpustakaan sekolah dan mencari buku di kelas. Siswa belajar 

menggunakan daftar isi, indeks, judul, dan gambar sebagai panduan. 

Strategi untuk mencari diajari secara eksplisit melalui pemodelan guru, 

pemodelan sebaya, perancah guru, praktik terpandu, dan kerja tim. 

Guru mempresentasikan sebuah pelajaran yang diarahkan dengan 

menggunakan satu buku untuk semua siswa. Guru menekankan 

organisasi buku, relevansi informasi, kesesuaian detail, dan perbedaan 

antara fakta, penjelasan, dan pendapat. Tim siswa kemudian 

menjelajahi kumpulan buku informasi kelompok siswa dan bertukar 

gagasan tentang bagaimana mencari ide di dalam buku. 

3. Memahami dan mengintegrasikan. Seiring siswa mengikuti minat 

yang dihasilkan dari kegiatan pengamatan, siswa mengidentifikasi 

beragam teks dan sumber yang relevan. Tahap pencarian dan 

pengambilan menghasilkan bacaan yang bervariasi. Siswa menghadapi 

tantangan untuk memahami dan memadukan. Untuk membantu siswa 

memahami dan mengintegrasikan teks dengan pengetahuan siswa 

sebelumnya, para guru menekankan (a) menentukan topik pemilihan 

teks, (b) mendeteksi rincian penting, (c) meringkas teks, (d) membuat 

perbandingan antara teks, (e) mengkaji ilustrasi ke teks, dan (f) secara 

kritis merenungkan informasi organisasi dan sudut pandang penulis. 

Siswa juga belajar sebuah novel atau cerita pendek dengan topik yang 

sama dengan buku informasi dan akan memberikan pengalaman tema 

yang berbeda. 

4. Berkomunikasi dengan orang lain. Para siswa menjadi ahli dalam 

topik yang dipilih untuk dipelajari. Saat mendapatkan pengetahuan, 

siswa ingin mengungkapkan pemahaman kepada orang lain. Untuk 

menumbuhkan ekspresi diri, para guru memberikan instruksi yang 

memungkinkan siswa mempresentasikan pemahaman siswa dalam 

berbagai bentuk, termasuk laporan tertulis, buku, diorama, bagan, dan 
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cerita tentang kelas. Guru melatih siswa dalam mengidentifikasi 

audiens (teman atau orangtua/kakak/adik), menyesuaikan pesan 

dengan audiens, mengidentifikasi rincian penting, dan menguraikan 

tulisan. Siswa didorong untuk mengungkapkan pemahaman dalam 

berbagai komunikasi yang koheren, persuasif, dan akurat kepada 

teman sekelas atau audiens yang dipilih. 

Setelah tahap pelaksanaan selesai, tahap pelaporan berisi data 

statistik motivasi membaca dan penjabaran hasil pelaksanaan program. 

Pelaporan merupakan hasil perbandingan sebelum pemberian program dan 

setelah pelaksanaan program. 

3.7  Analisis Data 

Penelitian pembandingan bertujuan melakukan perbandingan antara dua 

kelompok (eksperimen dan kontrol) secara signifikan berbeda dengan 

menggunakan uji statistik nonparametrik yaitu Mann Whitney U Test dengan 

menggunakan aplikasi statistik SPSS. Uji U Mann-whitney digunakan karena 

variabel motivasi membaca yang diukur merupakan data ordinal (berjenjang) 

dan jumlah masing-masing kelas kurang 30 (Furqon, 2013: 235-236). 

Hipotesis penelitian sebagai berikut. 

Ho : µ1= µ2 

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara gain score motivasi membaca 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Ha :  µ1> µ2 

Gain score motivasi membaca siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol . 

 

Kriteria pengambilan keputusan. 

Nilai α yang digunakan adalah 0,05. Ho ditolak jika nilai sig. (p value) lebih 

kecil dari α menunjukkan bahwa gain score motivasi membaca siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Kesimpulan saat gain 

score motivasi membaca siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol dapat dikatakan program bimbingan kolaboratif efektif untuk 

meningkatkan motivasi membaca 
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Ho gagal ditolak apabila nilai sig. (p value) lebih besar dari α menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara gain score motivasi 

membaca kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kesimpulan saat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara gain score motivasi membaca kelas 

eksperimen dan kelas kontrol maka dapat dikatakan program bimbingan 

bimbingan kolaboratif tidak efektif untuk meningkatkan motivasi membaca. 

 


