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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengolahan data 

menggunakan metode analisis korelasional, yakni mencari keterkaitan atau korelasi 

antar dua variabel. Lebih tepatnya, mencari tahu apakah antara variabel satu dengan 

yang lainnya memiliki hubungan atau saling mempengaruhi. Instrumen yang 

digunakan adalah instrumen angket dan tes. Tes yang digunakan  dalam penelitian 

ini adalah tes membaca pemahaman. Sedangkan, untuk angket yang digunakan, 

akan mengacu pada tahapan kegiatan GLS. 

3.1 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis korelasional, 

penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mencari korelasi antara dua variabel 

atau lebih. Variabel yang ada dalam penelitian ini adalah gerakan literasi sekolah 

dalam proses belajar mengajar, dan kemampuan literasi membaca siswa. 

Analisis Korelasi merupakan analisis yang berfokus pada pencarian 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Baik variabel yang saling 

terikat maupun variabel yang tidak terikat satu sama lain. Penelitian analisis 

korelasi bisa juga bertujan membuktikan seberapa signifikan korelasi antar 

variabel. 

 Istilah “korelasi” dalam ilmu statistik diberi pengertian sebagai “hubungan 

dua variabel atau lebih”. Hubungan antar dua variabel dikenal dengan istilah: 

bivariate correlation.  Sedangkan hubungan antar lebih dari dua variabel disebut 

multivariate correlation (Sudjiono, 2011, hlm. 275) 

Analisis korelasi tidak selalu menunjukkan analisis sebab-akibat, sekalipun 

sebab-akibat menunjukkan korelasi. Misalnya, antara tingginya tingkat pendidikan 

dan kesejahteraan terdapat korelasi yang signifikan, akan tetapi itu tidak berarti 

bahwa kesejahteraan mengakibatkan tingginya tingkat pendidikan atau sebaliknya, 

tingginya tingkat pendidikan mengakibatkan kessejahteraan. harus diketahui, 
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dalam hal ini faktor –faktor lain yang dapat  menjadi sebab dari adanya kedua 

fenomena yang timbul bergandengan itu. (Arifin, 2014, hlm. 271) 

Untuk penelitian ini, tipe korelasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah 

korelasi Spearman. Korelasi ini sengaja dipilih karena korelasi ini digunakan untuk 

dua variabel yang lepas, tidak saling bergantung satu sama lain. Variabel dalam 

penelitian ini sifatnya saling tidak bergantung. Untuk uji korelasinya menggunakan 

sig 2 tailed, karena variabel ini belum memiliki teori pendukung kuat yang benar – 

benar langsung berhubungan dengan variabelnya. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non eksperimental. 

Penelitian ini adalah penelitian analisis korelasional. Penelitian analisis 

korelasional adalah untuk mengukur dreajat hubungan dan bagaimana eratnya 

hubungan itu. Korelasi berarti mencari hubungan antara satu variabel dan variabel 

yang lain. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel – variabel 

tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan, 

lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama 

data kuantitatif. Penelitian kuantitafi banyak digunakan terutama untuk 

mengembangkan teori dalam suatu disiplin ilmu. Penggunaan pengukuran disertai 

analisis secara statistik di dalam penelitian mengimplikasikan bahwa penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis statistik 

dalam penelitiannya. Analisis yang dimaksud bertujuan untuk mengukur korelasi 

antar variabel. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Data Penelitian diambil dari sumber yang ditentukan, yaitu dari siswa SMP 

kelas 7. Dari sumber penelitian ini, akan ada data yang diperoleh yaitu hasil tes 

kemampuan membaca. Penelitian ini menggunakan teknik sampling sampel 

wilayah. Wilayah yang menjadi penelitian adalah wilayah kota bandung, setiap 
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wilayah kota bandung akan diambil setidaknya 1 atau 2 sekolah yang menjadi 

sampel penelitian.  

 Area sampling atau sampling wilayah adalah cara pengambilan sampel 

berdasarkan area atau daerah peneyelidikan. Cara ini digunakan dengan membagi 

daerah daerah populasi menjadi sub daerah, demikian seterusnya. (Arifin, 2014, 

hlm. 222). Setelah penentuan sampel wilayah, bisa digunakan teknik random 

sampling untuk menentukan populasi yang akan menjadi subjek penelitian. Sampel 

akan dipilih secara acak, yang berarti akan mengambil setidaknya 80 orang siswa 

secara acak dari kelas yang berbeda untuk dijadikan sampel penelitian ini. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi angket dan 

instrumen tes. Angket yang akan digunakan dalam penelitian ini akan ditujukan 

kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Angket ini akan berisi pertanyaan 

seputar pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah dalam pembelajaran. Gerakan 

literasi sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Gerakan Literasi 

Sekolah tahap pembelajaran. Karena yang dilihat untuk penelitian ini adalah 

Gerakan Literasi Sekolah yang dilibatkan dalam jam belajar. Skala penilaian dalam 

angket berkisar dari 1 sampai 5 yang digunakan untuk mencari korelasi terhadap 

nilai skor tes. 

Instrumen selanjutnya adalah tes, tes yang akan digunakan adalah tes yang 

mengukur kemampuan membaca siswa. Tes ini nantinya berisi teks yang harus 

dibaca oleh siswa secermat mungkin, dan soal yang harus dijawab oleh siswa 

setelah membaca teks yang tertera pada soal. Total nilai atau skor siswa adalah 10 

atau 100. Kemampuan yang diukur yaitu kecepatan membaca dan pemahaman 

siswa.  

3.4.1 Tes 

 Instrumen tes merupakan salah satu instrumen atau alat yang akan 

digunakan dalam pengambilan data. Tujuannya untuk memperoleh data mengenai 

kemampuan siswa dalam membaca pemahaman dalam bentuk skor. Skor yang telah 

diperoleh nantinya menunjukkan seberapa jauh kemampuan membaca pemahaman 

yang dimiliki siswa atau subjek penelitian ini 
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 Tes yang nantinya digunakan, terdiri dari beberapa soal yang harus dijawab 

oleh siswa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sebelum siswa dapat 

menjawab pertanyaan dalam tes, mereka harus membaca teks yang ada di dalam 

lembar tes yang telah disediakan, setelah itu, siswa mulai menjawab soal setelah 

mendapatkan instruksi atau perintah. 

 Penyusunan instrumen tes ini harus selaras dengan kisi – kisi soal yang 

dibuat. Kisi – kisi soal ini menjelaskan mengenai gambaran soal dan tingkatan 

kognitif soal – soal yang disusun. Soal tes tentunya juga harus mengacu kepada isi 

teks bacaan yang telah dipilih sebagai bahan utama instrumen tersebut. 

 Kisi – kisi untuk soal teks bacaan mengacu pada tingkatan kognitif 

taksonomi bloom. Hal ini disebabkan karena membaca, terutama dimulai dari 

membaca pemahaman literal melibatkan kognisi seorang pembaca. Maka dari itu, 

pertanyaan disusun berdasarkan taksonomi bloom dalam tingkat kesulitannya. 

Semakin tinggi tingkatan taksonominya, soal akan semakin lebih menantang untuk 

dijawab oleh siswa. 

Tabel 3.1  

Kisi – Kisi Tes Membaca 

Teks 

TINGKAT KOGNITIF SOAL 
Jumlah 

Soal 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Parangtritis 

nan Indah 
- 5 1,6 8 2,9 

3,4,7,

10 
10 

Legenda 

Pantai 

Parangtritis 

19 

11, 

12, 

16 

,18,2

0 

- 15 

13,14, 

17 

- 10 



25 
 

Nisrina Dauty, 2020 
PENGARUH INTENSITAS KETERLIBATAN  SISWA  DALAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH TERHADAP 
KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN SISWA SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Gumuk Pasir 

Pantai 

Parangtritis 

21,26 22 
24, 

30 
25,  27, 28 23,29 10 

Lawang Sewu 
31, 

33,34 

32,3

5, 

36,3

8 

39 - 37,40 - 10 

Gunung Gede 
44,49,

50 
41 

42,4

3 
 45,47 46,47 10 

Total Soal 50 

 

 Teks dalam tes ini dipilih karena peneliti tertarik untuk mengulas tempat – 

tempat wisata yang populer diperbincangkan warganet dengan kisah – kisah 

menariknya, terutama dalam segi keindahan, sejarah, maupun mitos dan fakta 

dibalik kisah tempat wisata tersebut. Salah satu dari tempat – tempat wisata tersebut 

merupakan destinasi yang sering dikunjungi oleh siswa dalam kegiatan karya 

wisata. Selain itu, peneliti juga memasukkan teks berjudul “Gunung Gede” karena 

tertarik dengan keunggulan alamnya yang menarik, dan daerah pegunungan adalah 

daerah yang menjadi salah satu tujuan berlibur bagi sebagian anak muda masa kini. 

3.4.2 Angket  

 Selain instrumen tes, angket juga digunakan untuk mengetahui intensitas 

atau seberapa sering siswa saat terlibat dalam kegiatan literasi sekolah. Karena data 

angket diperlukan untuk penelitian ini yang menganalisis korelasi satu sama 

lainnya. Angket yang digunakan menggunakan angket jenis skala Likert. 
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Instrumen angket ini merupakan jenis angket tertutup, dimana siswa yang 

menjadi responden atau subjek penelitian ini harus menjawab dengan mengisi 

kolom skala, skala 1 – 5.  

Isi dari angket tersebut adalah pernyatan  mengenai kegiatan literasi sekolah 

yang berdasar kepada tahapan pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Angket akan 

dibagi menjadi tiga sub bagian pertanyaan. Siswa selaku partisipan  

3.5 Teknik Pengolahan Data 

 Sebelum menghitung nilai hasil tes membaca dan poin intesitas GLS, 

validasi butir pertanyaan harus dilakukan untuk menyeleksi mana butir soal 

maupun pertanyaan yang valid, dan mana yang tidak valid. Sehingga, penghitungan 

skor hasil tes dan angket hanya berdasarkan butir soal dan pertanyaan angket yang 

valid saja. Penghitungan validitas soal menggunakan SPSS 21 menggunakan 

korelasi product moment spearman.  

Penghitungan soal berikut menggunakan rumus penghitungan pemahaman 

isi bacaan. Karena penelitian ini berfokus hanya pada satu aspek membaca saja, 

yaitu pemahaman isi bacaan. Maka dari itu soal ini kisi – kisinya bertumpu pada 

Taksonomi Bloom. Langkah pertama adalah menghitung total soal yang diisi 

dengan benar dari total jumlah keseluruhan isi soal. Soal diperiksa sebagaimana 

soal ujian pada umumnya. Kemudian, jumlah soal yang benar dihitung skornya. 

Penghitungan skor menggunakan rumus penghitungan Persentase pemahaman isi 

bacaan.  

𝑃𝐼 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑎𝑙
 𝑥 100 

Penghitungan angket menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut, 

sebagaimana dikutip dari Sundayana (2018, hlm. 11) 

1. Langkah pertama : Menentukan skor maksimum, penghitungan dilakukan 

dengan mengalikan jumlah dari banyaknya butir angket dengan banyak 

responden dan dikalikan dengan banyaknya jumlah pernyataan yang tertulis 

dalam angket tersebut 

 

 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡 × 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 
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2. Kemudian menentukan skor minimal, skor minimal harus dicari agar 

nantinya memudahkan penghitungan rentang poin dari angket tersebut 

 

 

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡 × 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 × 1 

 

3. Selanjutnya, menetapkan rentang. Setelah skor minimum diketahui, langkah 

selanjutnya yang harus ditempuh adalah menetapkan rentang. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: Rentang untuk memudahkan mengetahui 

kisaran poin terendah dan tertinggi dari setiap pernyataan. 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 

4. Setelah rentang ditetapkan, saatnya menentukan panjang kelas dari angket 

tersebut. Ini untuk memudahkan klasifikasi rentang dalam angket. Panjang 

kelas (p) dicari dengan menggunakan rumus ini 

 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 ÷ 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 

5. Setelah semua langkah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetukan 

skala tanggapan. Tujuannya untuk memudahkan interpretasi dalam hasil 

angket yang telah diisi dan diperiksa. 

Tabel 3.2 

Rentang Skala Tanggapan 

Skor Total (ST) Interpretasi 

Smin  ≤ST < Smin + p Sangat Jelek 

Smin + p ≤ST < Smin + 2p Jelek 

Smin +2p ≤ST < Smin + 3p Cukup 

Smin + 3p ≤ST < Smin + 4p Baik 

Smin + 4p ≤ST < Smin + Smaks Sangat Baik 
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 Pada, dalam rentang skala tanggapan, tingkatan rentang mengikuti seberapa 

besar rentang skor angket. Semakin tinggi skor total, maka tingkatan rentang akan 

lebih tinggi. Sementara itu, jika semakin rendah skor total, maka tingkatan rentang 

akan semakin rendah. 

Dari tabel tersebut, skala tanggapan telah terlihat dan telah ditentukan. Sehingga 

untuk interpretasi tanggapan tersebut digunakan skala berikut: 

Tabel 3.3 

Skala Intrepetasi 

Skor Total (ST) Interpretasi 

Smin  ≤ST < Smin + p Sangat Jelek 

Smin + p ≤ST < Smin + 2p Jelek 

Smin +2p ≤ST < Smin + 3p Cukup 

Smin + 3p ≤ST < Smin + 4p Baik 

Smin + 4p ≤ST < Smin + Smaks Sangat Baik 

 

 


