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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Rancangan Penelitian   

Berikut ini merupakan bagan rancangan / desain dalam penelitian ini, 

yaitu: 

Bagan 1.1 

Rancangan / Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

Kondisi Awal:  

1. Minat baca. 

2. Keefektifan membaca. 

 

             

   
Expost facto 

1. Tes (keefektifan membaca) 
= pilihan ganda/objektif. 

2. Non tes (minat baca) = 
angket. 

3. Dokumentasi. 

Hasil: 
a. Kontribusi minat baca terhadap 

keefektifan membaca. 
b. Faktor-faktor keberartian 

pengaruh minat baca terhadap 
keefektifan membaca. 
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   Dari bagan rancangan / desain penelitian tersebut, dapat dijelaskan bahwa: 

1. Kondisi awal pada penelitian ini, yaitu: 

a. Minat baca siswa SMP Negeri di kabupaten Purbalingga semester gasal 

tahun ajaran 2011/2012. 

b. Keefektifan membaca siswa SMP Negeri di kabupaten Purbalingga 

semester gasal tahun ajaran 2011/2012. 

2. Menggunakan pendekatan expost facto. 

3. Alat pengumpulan data: 

a. Tes digunakan untuk mengukur keefektifan membaca siswa yaitu berupa 

tes pilihan ganda/objektif. 

b. Non tes digunakan untuk mengukur minat baca siswa yaitu berupa 

angket. 

c. Dokumentasi berupa data-data yang diperoleh pada saat penelitian dan 

foto-foto pada saat proses belajar mengajar membaca. 

4. Hasil penelitian ini yaitu mengenai: 

a. Kontribusi minat baca terhadap keefektifan membaca siswa SMP Negeri 

di kabupaten Purbalingga semester gasal tahun ajaran 2011/2012. 

b. Faktor-faktor keberartian pengaruh minat baca terhadap keefektifan 

membaca siswa SMP Negeri di kabupaten Purbalingga semester gasal 

tahun ajaran 2011/2012. 

 

 

 

Kontribusi Minat Baca..., Agustina Widiyati, Pascasarjana UMP 2012



25 
 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

karena bersifat objektif dalam mencari apakah ada kontribusi minat baca siswa 

terhadap keefektifan membaca siswa? dan faktor-faktor yang berpengaruh 

minat baca?.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif expost facto. Menurut Mungin (2010: 36) penelitian sosial dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif expost facto bertujuan untuk menjelaskan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang 

timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang 

terjadi. 

Dalam penelitian ini, situasi dan kondisi yang ada pada objek penelitian 

yaitu dalam hal ini 6 (enam) SMP Negeri yang ada di kabupaten Purbalingga 

semester gasal tahun ajaran 2011/2012 dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang 

diperoleh peneliti dengan menggunakan angket, tes objektif, dan dokumentasi 

(berupa data-data yang diperoleh pada saat penelitian dan foto-foto waktu 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi membaca berlangsung).   

Model desain penelitian ini menggunakan model expost facto. Alasan 
penggunaan model desain dan pendekatan kuantitatif expost facto ini 
berdasarkan alasan objektif terhadap penelitian (Mungin, 2010: 50), yaitu : 
1. Masalah memiliki batasan yang jelas.  
2. Bobot dimensi operasional dari masalah.  
3. Masalah tersebut dapat dihipotesiskan jika diuji.  
4. Masalah penelitian memiliki sumber data yang jelas.  
5. Masalah dapat diukur dan dapat didesain alat ukur yang jelas.  
6. Masalah tersebut memberi peluang untuk menggunakan alat analisis 

statistik yang jelas. 
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Dengan demikian, penelitian ini dengan menggunakan pendekatan 

expost facto hal ini karena penelitian ini memiliki batasan yang jelas yaitu pada 

apakah minat baca mempunyai kontribusi terhadap keefektifan membaca siswa 

SMP Negeri di kabupaten Purbalingga semester gasal tahun ajaran 2011/2012 ? 

dan Apa sajakah faktor-faktor keberartian pengaruh minat baca terhadap 

keefektifan membaca siswa SMP Negeri di kabupaten Purbalingga semester 

gasal tahun ajaran 2011/2012?.  

Kemudian sumber data yang jelas yaitu diperoleh dari penelitian pada 

siswa SMP Negeri di kabupaten Purbalingga semester gasal tahun ajaran 

2011/2012 dan masalah dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang jelas 

yaitu tes digunakan untuk mengukur keefektifan membaca siswa yaitu berupa 

tes pilihan ganda/objektif, non tes digunakan untuk mengukur minat baca siswa 

yaitu berupa angket. Sebagai data pendukung ada dokumentasi berupa foto-

foto pada saat proses belajar mengajar bahasa Indonesia dengan materi 

membaca. Di samping itu juga alat analisis statistik yang jelas dalam 

penghitungan yaitu dengan menggunakan rumus korelasi product moment.  

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti 

(file:///G:/20Blog.htm). Populasi penelitian ini yaitu minat baca terhadap 

keefektifan membaca siswa kelas VII SMP Negeri di kabupaten Purbalingga 

semester gasal tahun ajaran 2011/2012.  
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel 

jika tidak ada populasi (file:///G:/20Blog.htm). Sampel minat baca terhadap 

keefektifan membaca siswa yang diambil sebesar 209 siswa kelas VII dari 6 

(enam) SMP Negeri di kabupaten Purbalingga. Kemudian teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah area random sampling 

(penelitian didasarkan pada wilayah penelitian yang dibagi menjadi tiga 

strata/tingkatan, masing-masing sekolah diwakili satu kelas dengan jumlah 

siswa yang berbeda-beda antara satu SMP Negeri yang satu dengan SMP 

Negeri yang lain).  

Area random sampling masuk dalam populasi terhingga. Populasi 

terhingga adalah populasi yang anggota-anggotanya sangat mungkin dan 

bisa dihitung. Terhingga artinya ada hitungan tertentu, bisa dihitung jumlah 

atau banyaknya. Sebaliknya, tak terhingga artinya tidak bisa dihitung jumlah 

atau banyaknya (file:///G:/20Blog.h). Dengan demikian, berikut di bawah ini 

merupakan sampel pada penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Sampel Penelitian 

No. Nama Sekolah Kelas Jumlah siswa 

1. SMP Negeri 2 Purbalingga VII A 36 siswa 

2. SMP Negeri 1 Mrebet VII G 38 siswa 

3. SMP Negeri 3 Bobotsari VII A 37 siswa 

4. SMP Negeri 3 Kalimanah VII D 32 siswa 
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5. SMP Negeri 3 Mrebet VII A 30 siswa 

6. SMP Negeri 3 Karangreja VII A 36 siswa 

 Jumlah Keseluruhan  209 siswa 

 

Dari tabel di atas, ada 6 (enam) SMP Negeri di kabupaten 

Purbalingga semester gasal tahun ajaran 2011/2012 yang menjadi objek 

penelitian ini dengan kelas dan jumlah siswa yang berbeda-beda. Jumlah 

total keseluruhan populasi pada penelitian ini yaitu ada 209 siswa. 

Sub populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII pada SMP 

Negeri di kabupaten Purbalingga pada masing-masing SMP Negeri yang 

diteliti diambil sebanyak 1 kelas yang jumlahnya berbeda–beda antara satu 

SMP dengan SMP yang lainnya sebagai sampel. Adapun SMP Negeri yang 

dipilih sebagai sampel didasarkan pada aspek wilayah, yaitu  SMP didaerah 

perkotaan, sub urban dan pedesaan dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Perincian Wilayah Penelitian 

Kategori Nama Sekolah 

Perkotaan 
1. SMP Negeri 2 Purbalingga 

2. SMP Negeri 1 Mrebet 

Sub Urban 
1. SMP Negeri 3 Bobotsari 

2. SMP Negeri 3 Kalimanah 

Pedesaan 
1. SMP Negeri 3 Mrebet 

2. SMP Negeri 3 Karangreja 
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Dari tabel di atas, perincian wilayah penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) 

strata/tingkatan yaitu perkotaan, sub urban dan pedesaan yang masing-masing 

diwakili 2 (dua) SMP Negeri yang ada di kabupaten Purbalingga tahun ajaran 

2011/2012. SMP Negeri di perkotaan diwakili oleh SMP Negeri 2 Purbalingga 

dan SMP Negeri 1 Mrebet, kemudian SMP Negeri di wilayah sub urban 

diwakili oleh SMP Negeri 3 Bobotsari dan SMP Negeri 3 Kalimanah. SMP 

Negeri di pedesaan diwakili oleh SMP Negeri 3 Mrebet dan SMP Negeri 3 

Karangreja. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 

non tes dan dokumentasi. 

a. Alat Pengumpulan Data Tes 

          Alat pengumpulan data tes berupa pilihan ganda (objektif) yaitu 

digunakan untuk mengetahui keefektifan membaca siswa SMP Negeri di 

kabupaten Purbalingga semester gasal tahun ajaran 2011/2012. Kemudian 

untuk selanjutnya pada pengumpulan data tes ini terlebih dahulu perlu 

adanya kisi-kisi tes objektif. Kisi-kisi atau biasa disebut tabel spesifikasi tes, 

umumnya ditampilkan dalam bentuk matriks yang menujukkan proporsi dan 

jumlah angka mutlak dari setiap aspek butir soal yang membentuk suatu 

perangkat tes. Di bawah ini format tabel kisi-kisi tes objektif sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.1 

Kisi-Kisi  

Tes Pilihan Ganda (Objektif) 

 

Sekolah              : 1. SMP Negeri 2 Purbalingga 

                            2. SMP Negeri 1 Mrebet 

                            3. SMP Negeri 3 Bobotsari 

                            4. SMP Negeri 3 Kalimanah 

                            5. SMP Negeri 3 Mrebet 

                            6. SMP Negeri 3 Karangreja 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : VII / 1 

No 

 

Sub Pokok 

Bahasan 

Indikator 

 

Nomor Soal 

Alternatif Jawaban 

1 Teks berita 

 

 

Mampu 

menjawab 

soal dengan 

mengetahui 

isi teks 

berita. 

 

 

1. Apa yang diberitakan dalam teks berita 

Kota Khatulistiwa? 

a. Pontianak dijuluki sebagai Kota 

Khatulistiwa. 

b. Tugu khatulistiwa didirikan di Jalan 

Khatulistiwa, Pontianak Utara. 

c. Tugu khatulistiwa selalu dikunjungi 

para wisatawan. 
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d. Pada periode 21-23 Maret dan 21-23 

September matahari berada tepat di 

garis khatulistiwa. 

2. Pernyataan yang terdapat di dalam teks 

berita Kota Khatulistiwa adalah.... 

a. Pada periode 21-23 April dan 21-23 

Oktober matahari berada tepat di 

garis khatulistiwa. 

b. Tugu Khatulistiwa menjadi ikon 

kota dan sasaran kunjungan 

wisatawan. 

c. Selama peristiwa titik kulminasi 

matahari itu, bayangan tugu tampak 

dengan jelas. 

d. Pontianak terletak di Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

3. Tak sekedar menjadi ikon kota, Tugu 

Khatulistiwa juga selalu disasar oleh 

para wisatawan yang bertandang untuk 

sekadar menginjakkan kaki di titik nol 

derajat bumi. Terlebih pada periode 21-

23 Maret dan 21-23 September yang 

selalu berhasil menarik wisatawan. 
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Informasi yang dibahas dalam teks di 

atas adalah .... 

a. Tugu Khatulistiwa menjadi ikon 

kota dan selalu dikunjungi para 

wisatawan terlebih pada periode 21-

23 Maret dan 21-23 September. 

b. Tugu Khatulistiwa terletak 3 

kilometer dari pusat kota Pontianak, 

yaitu di Jalan Khatulistiwa 

Pontianak Utara. 

c. Pontianak mendapat predikat 

sebagai kota khatulistiwa                                                                                                                                                                                                                                                                                       

karena dilewati langsung oleh garis 

khatulistiwa. 

d. Tugu Khatulistiwa didirikan pada 

titik yang tepat dilalui garis lintang 

nol bumi. 
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2 Teks berita Mampu 

menjawab 

pernyataan 

pada teks 

berita. 

4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 

Rabu (11/5) pukul 15.30. Waktu 

Geneva, Swiss, dijadwalkan menerima 

Global Champion for Disaster Risk 

Reduction Award dari Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. Berdasarkan berita 

tersebut, pernyataan berikut ini yang 

tepat adalah.... 

No Pokok 

Berita 

Isi Berita 

a. Siapa Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono 

b. Apa Rabu (11/5) pukul 15.30 

c. Kapan Geneva, Swiss 

d. Di mana Menerima Global  

Champion for Disaster  

Risk Reduction Award 

 dari PBB 
 

3 Teks berita Mampu 

menemukan 

tempat pada 

teks berita. 

5. Selasa (10/9) dini hari, empat pemuda 

Indonesia menapak jalan mendaki 

menuju puncak tertinggi dunia, Everest. 

Tertatih mereka menapakkan sepatu 

Kontribusi Minat Baca..., Agustina Widiyati, Pascasarjana UMP 2012



34 
 

bercakar besi ke atas es. Dihadapan 

mereka suhu beku, badai salju 

membutakan, dan udara tipis mencekik. 

Dimana peristiwa dalam teks berita itu 

terjadi.... 

a. Indonesia. 

b. Bukit. 

c. Pegunungan. 

d. Everest. 

  6. Api menjalar sampai ke kaki gunung 

yang memiliki ketinggian 2551 meter di 

atas permukaan laut. Pernyataan 

tersebut merupakan isi paragraf ke... 

kalimat ke .... 

a. Paragraf kesatu, kalimat kesatu. 

b. Paragraf kesatu, kalimat kedua. 

c. Paragraf kesatu, kalimat ketiga. 

d. Paragraf kedua, kalimat kesatu. 

  7. Simpulan paragraf ketiga adalah .... 

a. Kebakaran terjadi akibat hujan lebat. 

b. Kebakaran terjadi akibat gunung 

meletus. 

c. Kebakaran terjadi akibat musim 
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kemarau. 

d. Kebakaran berasal dari hutan di 

wilayah Blitar. 

4 Teks berita Mampu 

menemu kan 

gagasan 

pokok 

paragraf. 

8. Gagasan pokok paragraf pertama 

bacaan tersebut adalah .... 

a. Anggrek bulan telah dibudidayakan 

secara komersial. 

b. Di Taiwan telah ada hamparan 

anggrek bulan. 

c. Taiwan telah menghasilkan 1,5 juta 

bibit anggrek bulan. 

d. Negara sasaran ekspor adalah 

Jepang, AS, dan Eropa. 

   9. Dilihat dari letak kalimat utamanya, 

paragraf pertama bacaan tersebut adalah 

.... 

a. Paragraf deduktif. 

b. Paragraf induktif. 

c. Paragraf deduktif induktif. 

d. Paragraf deskriptif. 

   10. Simpulan dari teks bacaan berjudul 

“Teknologi Penanaman Anggrek 

Bulan” adalah .... 
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a. Sasaran ekspor anggrek bulan ke 

Negara Jepang, Malaysia, 

Amerika, dan Negara-negara 

Eropa. 

b. Indonesia mempunyai peluang 

yang sama dengan Taiwan dalam 

budidaya anggrek bulan. 

c. Walaupun hanya ditanam pada pot, 

asalkan dirawat secara intensif 

anggrek bulan sudah menghasilkan 

rupiah. 

d. Indonesia mempunyai potensi yang 

sangat menjanjikan secara 

komersial dalam hal budidaya 

anggrek bulan. 

5 Cerita Mampu 

menemukan 

relevansi 

pada cerita 

dengan 

situasi 

sekarang. 

11. Relevansi yang terdapat pada cerita 

tersebut dengan situasi sekarang 

adalah .... 

a. Keinginan membantu orang yang 

sedang menghadapi masalah. 

b. Burung memang bisa bersahabat 

dengan Buaya. 

c. Orang pasti ada yang suka dan 
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tidak. 

d. Tak perlu dibantu orang lain karena 

orang lain juga tak peduli dengan 

kita. 

6 Teks bacaan Mampu 

menemukan 

setting 

tempat pada 

bacaan. 

12. Suatu ketika, Ina dan Bita bermain-

main ke bukit. Dua gadis cilik itu 

ingin mencari bunga dan kupu-kupu 

di sana. Akan tetapi, alangkah 

kagetnya kedua gadis cilik itu. Bukit 

yang dulu mereka kenal, kini sudah 

tandus. Bunga-bunga yang indah dan 

kupu-kupu sudah tidak ada lagi. 

Setting tempat yang digunakan dalam 

kutipan dongeng tersebut adalah .... 

a. Di hutan. 

b. Di gunung. 

c. Di bukit. 

d. Di lembah. 

7 Dongeng Mampu 

menemukan 

watak tokoh 

pada 

dongeng. 

13. Di sebuah lereng pegunungan, hampir 

seluruh penduduk di sana bermata 

pencaharian sebagai pencari kayu di 

hutan (1). Awalnya, mereka hanya 

mau menebang pohon yang sudah tua 
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(2). Akan tetapi, akhirnya mereka 

menjadi tak peduli dan lupa diri (3). 

Meskipun usia pohonnya masih muda, 

mereka tetap saja menebangnya (4). 

Watak tokoh dalam kutipan dongeng 

tersebut terdapat dalam kalimat .... 

a. (1) 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

   14. Tokoh yang suka mempunyai watak 

penyayang dalam kutipan dongeng 

tersebut adalah .... 

a. Saudagar Poya. 

b. Si Tengah. 

c. Si Bungsu. 

d. Si Sulung. 

   15. Watak Raja dalam kutipan dongeng di 

atas adalah .... 

a. Pendendam. 

b. Dengki. 

c. Pemarah. 

d. Tidak sabar. 
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8 Dongeng Mampu 

menemukan 

latar tempat 

pada 

dongeng. 

16. Latar tempat dalam kutipan dongeng 

“Timun Emas” adalah .... 

a. Dapur dan hutan. 

b. Gubuk dan hutan. 

c. Sungai dan hutan. 

d. Sungai dan gubuk. 

   17. Relavansi dengan kehidupan nyata 

cerita tersebut adalah .... 

a. Orang harus mempertahankan 

pendapatnya sendiri salah atau 

betul. 

b. Seorang anak kadang benar 

pendapatnya. 

c. Seseorang menurut nasihat yang 

baik. 

d. Orang bebas berpendapat. 

9 Cerita Mampu 

menemukan 

latar cerita. 

18. Latar cerita di atas adalah .... 

a. Di ruang tamu . 

b. Di kamar. 

c. Di meja belajar. 

d. Di meja makan. 

10 Cerita Mampu 

menemu kan 

19. Latar tempat pada cerita yang berjudul 

“Putri Salju” pada paragraf kedua 
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latar tempat 

pada cerita. 

adalah .... 

a. Di istana. 

b. Di hutan. 

c. Di rumah. 

d. d. Di lapangan. 

   20. Watak Ratu dalam kutipan cerita 

tersebut adalah .... 

a. Pemarah, iri, jahat. 

b. Baik, sabar. 

c. Dengki, jahat, sabar. 

d. Pendendam. 

Jumlah Soal 20 

Persentase 20  = 0,2% 

100 

 

Tes ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan membaca siswa 

kelas VII SMP Negeri di kabupaten Purbalingga semester gasal tahun ajaran 

2011/2012. Ada beberapa hal yang ada pada tabel kisi-kisi tes pilihan ganda 

(objektif) di atas, yaitu:  

1. Pokok bahasan dan sub pokok bahasan. 

2. Indikator. 

3. Jenjang kemampuan C1 (keefektifan membaca). 

4. Soal. 

5. Jawaban. 
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Pada tabel kisi-kisi tes pilihan ganda (objektif) di atas ada sebanyak 

20 soal. Dengan persentase 0,2% yang berasal dari jumlah soal yaitu 20 

dibagi angka tertinggi 100 soal. 

Tabel 2.2 

Pensekoran Data Tes 

Soal Skor Nilai 

1-20 5 5 x 20 = 100 

 

Tes pilihan ganda (objektif) tersebut penilaiannya yaitu jumlah betul 

dikalikan 5. Jadi, masing-masing nomor mempunyai skor 5 dan apabila 

betul semua perolehan nilainya yaitu 100. 

 

b. Alat Pengumpulan Data Non Tes 

Alat pengumpulan data non tes berupa angket yaitu digunakan untuk 

mengetahui minat baca membaca siswa SMP Negeri di kabupaten 

Purbalingga semester gasal tahun ajaran 2011/2012. Pada pengumpulan data 

non tes diperlukan adanya kisi-kisi angket, sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi  

Data Non Tes (Angket) 

 

Sekolah              : 1. SMP Negeri 2 Purbalingga 

                            2. SMP Negeri 1 Mrebet 
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                            3. SMP Negeri 3 Bobotsari 

                            4. SMP Negeri 3 Kalimanah 

                            5. SMP Negeri 3 Mrebet 

                            6. SMP Negeri 3 Karangreja 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester :VII / 1 

No Indikator Kriteria Item Jumlah 

Pernyataan Positif Pernyataan negatif 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Mampu 

memiliki 

minat 

membaca. 

 

Mampu 

membiasakan 

membaca. 

Mampu 

berkemauan 

membaca. 

Mampu 

menyeleng 

garakan sarana 

dan prasarana. 

Adanya minat baca 

yang tinggi. 

 

 

 

Adanya kebiasaan 

untuk membaca. 

 

Adanya kemauan 

untuk membaca 

yang tinggi. 

Sarana dan 

prasarana yang 

mendukung. 

 

Tidak adanya minat 

baca (malas, jenuh, 

lebih tertarik pada 

permainan, dan 

sebagainya). 

Tidak adanya 

kebiasaan untuk 

membaca. 

Tidak adanya 

kemauan untuk 

membaca. 

Sarana dan 

prasarana yang 

kurang mendukung. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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5 

 

 

 

 

 

6 

Mampu 

menciptakan 

Dorongan 

secara moril 

dari keluarga. 

 

Mampu 

menciptakan 

lingkungan 

yang 

menyenang 

kan/men 

dukung. 

Dorongan secara 

moril dari 

keluarga. 

 

 

 

Lingkungan yang 

menyenangkan/ 

mendukung. 

Tidak adanya 

dorongan moril dari 

keluarga. 

 

 

 

Lingkungan yang 

tidak 

menyenangkan/ 

mendukung. 

2 

 

 

 

 

 

2 

Jumlah Total 6 butir pernyataan 6 butir pernyataan 12 butir 

pernyataan 

 

        Ada beberapa hal yang ada pada kisi-kisi tabel angket di atas, yaitu: 

1. Indikator minat baca di atas ada 6. 

2. Kriteria minat baca yaitu mengenai: 

a. Pernyataan positif minat baca ada 6 butir pernyataan. 

b. Pernyataan negatif minat baca ada 6 butir pernyataan. 

3. Jumlah total butir item minat baca yaitu pernyataan positif minat baca 

ditambah pernyataan negatif minat baca ada 12 butir pernyataan. 
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Dengan demikian, untuk lebih lengkapnya perlu ditambahkan 

mengenai penskoran minat baca siswa SMP Negeri di kabupaten 

Purbalingga semester gasal tahun ajaran 2011/2012. Dari penjelasan 

tersebut, maka penskoran data non tes (angket) dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Pensekoran  

Data Non Tes (Angket) 

No. Pilihan Skor 

1. Selalu 3 

2. Sering 2 

3. Kadang-kadang 1 

Skor maksimal 3 

 

Pada tabel di atas penskoran untuk pilihan selalu skornya tiga (3), 

pilihan sering skornya dua (2), dan pilihan kadang-kadang skornya satu (1). 

Jadi, jumlah skor maksimal yaitu 5 dan jumlah item ada 20 berarti total nilai 

3x20 = 60. 

  

c. Alat Pengumpulan Data Dokumentasi 

Alat pengumpulan data dokumentasi ini dilakukan untuk mengambil 

data-data yang diperlukan dalam penelitian dan foto-foto sebagai 

pendukung yang digunakan untuk mengetahui pada saat proses belajar 
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mengajar Bahasa Indonesia dengan materi membaca berlangsung pada 

siswa SMP Negeri di kabupaten Purbalingga semester gasal tahun ajaran 

2011/2012.  

 

E. Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan 

pembelajaran perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data dengan menggunakan metode expost facto.  

Penelitian expost facto mempunyai kesamaan dengan penelitian 
eksperimen dalam hal (a) tujuan untuk menentukan hubungan kausa (b) 
kelompok perbandingan, dan (c) teknik analisis statistik yang digunakan (Mc 
Milan & Schumacher, 1989). Hanya saja dalam penelitian expost facto tidak 
ada manipulasi kondisi karena kondisi tersebut sudah terjadi sebelum 
penelitian ini mulai dilaksanakan. Karena itu penelitian ini memerlukan waktu 
yang relatif singkat. Tidak adanya manipulasi perlakuan dan penempatan 
subjek secara acak menyebabkan validitas internal dalam penelitian expost 
facto kurang dapat dikendalikan. Dengan kata lain hipotesis tandingan yang 
sulit dibatasi. Akan tetapi dengan perencanaan yang baik, hal ini dapat ditekan 
seminimal sehingga hasilnya akan mendekati  penelitian experimen 
(http://ww.html). 

 
Pada penelitian ini  secara ringkas dijelaskan mengenai kondisi dalam 

berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat dan yang 

menjadi objek penelitian yaitu berdasarkan apa yang terjadi. Penelitian ini 

mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan didukung dengan data-data yang 

ada. 

Pada penelitian ini menggunakan rumus Korelasi Product Moment 

(rxy). Menurut Sudijono (1992: 273-275), Korelasi Product Moment 

melukiskan hubungan antara dua gejala interval. Gejala interval adalah gejala 

yang menggunakan skala pengukuran yang berjarak sama.  
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                             ∑xy 
       rxy         =   ______________    

                           
 

rxy    =  koefisien korelasi antara gejala X (minat baca) dan gejala Y 

(keefektifan membaca).  

∑xy    = jumlah product dari x (minat baca) dan y (keefektifan membaca). 

 

Kemudian menurut Sukardi (2010: 45-48). Korelasi Product 

Moment untuk mengkorelasikan dengan data interval/rasio, rumus yang 

digunakan, antara lain:                                                                                                                                                                                      

                                    N ∑XY – (∑X)(∑Y) 
 rxy =  ________________________________ 

                
  

  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X (minat baca) dan Y 

(keefektifan membaca). 

XY = jumlah perkalian antara X (minat baca) dan Y (keefektifan 

membaca). 

N = jumlah individu yang diteliti. 

X2 = jumlah X (minat baca) kuadrat. 

Y2 = jumlah Y (keefektifan membaca) kuadrat. 
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 Analisis korelasi digunakan untuk menjelaskan kekuatan dan arah 

hubungan antara dua variabel. Korelasi bersifat undirectional yang artinya 

tidak ada yang ditempatkan sebagai predictor dan respon (IV dan DV). Angka 

korelasi berkisar antara  -1 s/d +1. Semakin mendekati 1 maka korelasi 

semakin mendekati sempurna. Sementara nilai negatif dan positif 

mengindikasikan arah hubungan. Arah hubungan yang positif menandakan 

bahwa pola hubungan searah atau semakin tinggi A menyebabkan kenaikan 

pula B (A dan B ditempatkan sebagai variabel). Pearson r correlation biasa 

digunakan untuk mengetahui hubungan pada dua variabel. Korelasi dengan 

Pearson ini mensyaratkan data berdistribusi normal. 

Interprestasi angka korelasi menurut Sugiyono (2007): 

a. 0        -   0,199   : Sangat lemah 

b. 0,20   -    0,399   : Lemah 

c. 0,40   -    0,599   : Sedang 

d. 0,60   -    0,799   : Kuat 

e. 0,80   -    1,0       : Sangat kuat 

Rumus Koefisien Determinan  (KD) 

 = r2  x 100 % 
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