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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

  

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian ada baiknya untuk memahami 

dahulu tempat penelitian yang akan dilakukan, kemudian menentukan 

subjek penelitian, serta mempersiapkan segala sesuatu yang 

berkenaan dengan jalannya penelitian. Kancah penelitian dapat 

diketahui dengan cara melakukan observasi atau pengamatan pada 

tempat penelitian yang akan digunakan. Peneliti disini memutuskan 

untuk melakukan penelitian di SD Kristen Terang Bangsa Semarang, 

yang beralamat di Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Semarang. 

SD Kristen Terang Bangsa adalah sekolah yang bernaung 

dibawah Gereja JKI Injil Kerajaan Semarang melalui Yayasan Terang 

Bagi Sejahtera Bangsa. Pada tahun 2007 dimulailah berdirinya 

Sekolah Kristen Terang Bangsa. Sekolah ini mempunyai kerinduan 

agar setiap anak yang kurang beruntung bisa mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Tahun 2007 

sekaligus didirikan sekolah mulai Pra PG, PG, TK, SD, SMP dan 

SMA. Jumlah siswa dari jenjang Pra PG hingga SMA sudah mencapai 

4000 siswa dengan jumlah beasiswa terhadap anak-anak kurang 

mampu sebesar 70%. 
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Terdapat beragam siswa dalam sekolah ini, mulai dari siswa 

yang memiliki orang tua yang berlatar pekerjaan sebagai pengusaha, 

pendeta, buruh dan masih banyak lainnya. Ada juga siswa yang 

setelah pulang sekolah berjualan koran dan ada juga yang mengemis 

karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam 1 kelas terdapat 

siswa yang bekerja seperti pengememis dan penjual koran berkisar 3 

anak dari rata-rata tiap siswa perkelas 25 orang. 

SD Kristen Terang Bangsa sendiri memiliki visi dan misi. Visi 

dari SD Kristen Terang Bangsa adalah menciptakan generasi bangsa 

yang beriman, tangguh, cerdas, bertanggung jawab, berbudaya, 

santun, berprestasi dan inovatif. Sedangkan visi dari SD Kristen 

Terang Bangsa yaitu membentuk generasi yang takut akan Tuhan, 

mendidik generasi yang memiliki karakter Kristus, membentuk 

generasi yang tangguh, tangkas, dan tanggap, menciptakan generasi 

yang cerdas Roh dan Jiwa, menumbuhkan sikap disiplin dalam 

berperilaku serta bertanggung jawab dalam perkataan dan perbuatan 

dan masih banyak lagi visi yang dijalankan oleh SD Kristen Terang 

Bangsa. 

Adapun peneliti melakukan beberapa pertimbangan yang 

mendasari SD Kristen Terang Bangsa sebagai tempat penelitian 

adalah: 

1. Adanya permasalahan yang dialami siswa-siswi di SD 

Kristen Terang Bangsa Semarang yang berkaitan dengan 

minat membaca dan kemampuan membaca pemahaman. 



31 
 

 
 

2. Belum ada penelitian yang dilakukan di SD Kristen Terang 

Bangsa yang berkaitan dengan minat membaca dan 

kemampuan membaca pemahaman. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka peneliti memutuskan 

untuk mengadakan penelitian tersebut. Populasi penelitian adalah 

siswa kelas 5 SD Kristen Terang Bangsa Semarang. 

B. Persiapan Penelitian 

Sebelum peneliti melakukan penelitian di SD Kristen Terang 

Bangsa Semarang, peneliti terlebih dahulu mengajukan permohonan 

izin untuk melakukan penelitian 

1. Perijinan Penelitian 

Peneliti telah memberikan surat pengantar dari Fakultas 

Psikologi yang disetujui oleh Dekan Fakultas Psikologi yang 

bernomor 2708/B.7.3/FPIV/2016 kepada Kepala Sekolah dan Bagian 

Kesiswaan SD Kristen Terang Bangsa Semarang. Ijin penelitian ini 

resmi peneliti dapatkan dengan terbitnya surat dari Kepala Sekolah 

SD Kristen Terang Bangsa Semarang bernomor surat 

382/SDKTB/E.05/2016. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua macam alat ukur 

yaitu skala minat membaca dan tes kemampuan membaca 

pemahaman. Penyusunan alat ukur ini dimulai dari menentukan 

aspek-aspek dari setiap variabel yang nantinya akan digunakan untuk 

menyusun skala dan tes membaca, sesuai dengan teori yang 

dikemukakan. 
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a. Tes Kemampuan Membaca Pemahaman 

Tujuan penyusunan tes kemampuan membaca pemahaman 

adalah untuk mengetahui seberapa dalam tingkat pemahaman dalam 

membaca siswa-siswi kelas 5 SD Kristen Terang Bangsa. Tes 

kemampuan membaca pemahaman ini disusun berdasarkan aspek-

aspek yang ada dalam kemampuan membaca pemahaman. Dalam tes 

kemampuan membaca pemahaman ini terdiri dari 16 butir soal tentang 

pelajaran bahasa Indonesia. Penilaian meliputi skor 1 untuk jawaban 

benar dan skor 0 untuk jawaban salah. Sebaran item soal tes 

kemampuan membaca pemahaman dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3 

Sebaran Item Tes Kemampuan Membaca Pemahaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Skala Minat Membaca 

Tujuan penyusunan skala minat membaca adalah untuk 

mengetahui seberapa besar minat membaca dari siswa-siswi kelas 5 

SD Kristen Terang Bangsa dengan memperhatikan skor dari skala 

tersebut. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek dari minat 

membaca. Jumlah pernyataan ada 20, terdiri dari 10 pernyataan 

favourable dan 10 pernyataan unfavorable. Jawaban skala minat 

membaca siswa kelas 5 SD Kristen Terang Bangsa terdiri dari 4 yaitu 

No Aspek membaca pemahaman Sebaran Jumlah 

1 Memahami arti kata-kata sesuai 

penggunaannya dalam bacaan 

2, 16 2 

2 Mengenali pokok-pokok pikiran yang 

terungkap 

1, 14 2 

3 Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang jawabannya terdapat di dalam bacaan 

6, 9 2 

4 Mampu menarik kesimpulan tentang isi 

bacaan 

3, 11 2 

5 Mampu menjawab pertanyaan yang terdapat 

dalam becaan meskipun diungkapkan 

dengan kata-kata yang berbeda. 

7, 13 2 

6 Mengenali susunan bacaan dan hubungan 

antar bagian-bagian bacaan 

4, 12 2 

7 Mampu mengenali dan memahami kata-

kata dan ungkapan-ungkapan untuk 

memahami bacaan 

5, 10 2 

8 Mampu memahami dan mengenali maksud 

dan pesan penulis sebagai bagian dari 

pemahaman penulis 

8, 15 2 

 Total  16 
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Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (Sesuai), Sangat 

Setuju (SS). Sebaran item pada skala minat membaca dapat dilihat 

pada table 4. 

Tabel 4 

Sebaran Item Skala Minat Membaca 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum penelitian, peneliti melakukan uji preliminer terlebih 

dahulu. Peneliti menyebarkan alat tes membaca pemahaman dan 

skala minat membaca kepada 5 anak-anak di sekitar lingkungan. 

Kemudian setelah melakukan uji preliminer peneliti langsung 

melakukan penelitian yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 April 

2016 dan Kamis 28 April 2016 di SD Kristen Terang Bangsa 

Semarang. Pada hari pertama peneliti masuk di 4 kelas kemudian 

melakukan tes inteligensi yaitu CFIT 2A untuk mengukur Inteligensi 

setiap anak. Setelah melakukan tes inteligensi, peneliti langsung 

menyebarkan soal tes kemampuan membaca pemahaman dan yang 

terakhir menyebarkan skala minat membaca.  

Aspek-aspek minat 

membaca 

Nomor item 

Jumlah Favorable Unfavorable 

Sikap umum terhadap aktivitas 1, 5 3, 19 4 

Kesadaran spesifik untuk 

menyukai aktivitas 2, 20 4, 18 4 

Aktivitas tersebut mempunyai 

arti atau penting bagi individu 17, 14 13, 15 4 

Adanya minat intrinsic untuk 

membaca 6, 12 7, 11 4 

Berpartisipasi dalam aktivitas 

membaca 8, 10 9,16 4 

Jumlah 10 10 20 
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Pada hari kedua peneliti masuk di 1 kelas, yang pertama 

melakukan tes inteligensi, setelah itu menyebarkan soal tes membaca 

pemahaman dan skala minat membaca. Dalam proses mengadakan 

tes inteligensi dan penyebaran tes membaca pemahaman serta skala 

minat membaca, peneliti dibantu 3 orang teman. Pengambilan data 

ini dilakukan selama dua hari, hari pertama pada tanggal 27 April 

2016 dilakukan pada pukul 07.30-13.30. Pada hari kedua tanggal 28 

April 2016 dilakukan pada pukul 09.20-10.30. Peneliti berhasil 

mendapatkan 91 data siswa yang memiliki inteligensi rata-rata 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5 

Rincian Data Subjek yang Memiliki Inteligensi Rata-rata 

 

No Kelas Jumlah subjek 

1 5- Alfa Omega 18 

2 5- Tzebaoth 16 

3 5- El Bethel 20 

4 5- El Olam 18 

5 5- El Roi 19 

 Total Subjek 91 

 

Selanjutnya setelah melakukan penelitian di SD Kristen Terang 

Bangsa kemudian mulai untuk melakukan pencatatan hasil dan 

tabulasi data dari hasil tes kemampuan membaca pemahaman dan 

skala minat membaca serta inteligensi lalu kemudian dilakukan 

perhitungan hasil data 
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D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pada variabel kemampuan membaca pemahaman menggunakan 

uji validitas isi oleh ahli yang berkompeten dalam bidang pelajaran 

bahasa Indonesia yaitu Melanie Garetta, S.Pd dan Wiwid Anggreani, 

S.Pd. Sedangkan pada variabel minat membaca menggunakan uji 

validitas item. Pengujian validitas dan reliabilitas minat membaca 

sendiri dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer dengan 

program Statistical Packages for Social Science (SPSS) Release 16.0. 

pengujian validitas dan reliablitas  pada alat ukur skala minat 

membaca dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi product 

moment  yang selanjutnya dikoreksi dengan korelasi part whole pada 

variabel minat membaca. Selanjutnya reliabilitas alat ukur pada 

penelitian ini diuji menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

Hasil dari uji validitas dan reliabilitas alat ukur diperoleh hasil 

perhitungan uji validitas untuk skala minat membaca diperoleh dari 

20 item terdapat 0 item yang gugur dan 20 item yang dikatakan valid. 

Item yang valid mempunyai koefisien validitas antara 0,273 sampai 

dengan 0,677 dengan nilai taraf signifikansi 0,05 yang berada di rtabel 

0,183. Sedangkan hasil uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha 

Cronbach menyatakan bahwa koefisien reliabilitas sebesar 0,887. 
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Tabel 6 

Sebaran Item Tes Kemampuan Membaca Pemahaman 

 

  

No Aspek Kemampuan Membaca Pemahaman Sebaran Jumlah 

1 Memahami arti kata-kata sesuai penggunaannya 

dalam bacaan 

2, 16 2 

2 Mengenali pokok-pokok pikiran yang terungkap 1, 14 2 

3 Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

jawabannya terdapat di dalam bacaan 

6, 9 2 

4 Mampu menarik kesimpulan tentang isi bacaan 3, 11 2 

5 Mampu menjawab pertanyaan yang terdapat 

dalam becaan meskipun diungkapkan dengan 

kata-kata yang berbeda. 

7, 13 2 

6 Mengenali susunan bacaan dan hubungan antar 

bagian-bagian bacaan 

4, 12 2 

7 Mampu mengenali dan memahami kata-kata dan 

ungkapan-ungkapan untuk memahami bacaan 

5, 10 2 

8 Mampu memahami dan mengenali maksud dan 

pesan penulis sebagai bagian dari pemahaman 

penulis 

8, 15 2 

 Total  16 
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Tabel 7 

Sebaran Item Valid Skala Minat Membaca 

Aspek-aspek minat membaca 

Nomor item Jumlah 

item 

valid Favorable Unfavorable 

Sikap umum terhadap aktivitas 1, 5 3, 19 4 

Kesadaran spesifik untuk 

menyukai aktivitas 2, 20 4, 18 4 

Aktivitas tersebut mempunyai 

arti atau penting bagi individu 17, 14 13, 15 4 

Adanya minat intrinsic untuk 

membaca 6, 12 7, 11 4 

Berpartisipasi dalam aktivitas 

membaca 8, 10 9,16 4 

Jumlah item valid 10 10 20 




