
40 

BAB III 

                     METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Peneltan ini termasuk penelitan pustaka/library Resanch yaitu 

membaca buku-buku dan hasil peneltian, buku yang dibaca dapat 

terbentuk buku teks,ensiklopeda dan kamus.  Hasil penelitan yang 

dapat dbaca seperti  laporan penelitian,journal ilmiah,skripsi,tesis 

dan disertasi.
1
 

 

B. Sumber Data 

 Sumber data penelitianterbagimenjadidua, yaitu : 

a) sumber data primer 

1. buku novel laskar pelangi andrea hirata 

b) sumber data skunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis untuk 

mendukung dataprimer. Data sekunder ini seperti buku-buku 

mengenai teori-teori perpustakaan,teor pendidikan,metode 

pembelajaran dan buku-buku lain sejenis yang berhubungan 

dengankenyamanan membaca pemustaka. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan oleh karena itu 

teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah 

pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheran 

dengan objekpembahasan yang dimaksud .
2
 Data yang ada dalam 

kepustakaan terserut dikumpulkan dan diperoleh dengan cara : 

1. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan,kejelasan makna dan 

keselarasan makna antara satu dengan yang lain. 

2. organizing yaitu mengorgasir data-data yang diperoleh dengan 

kerangka yang sudah diperlukan. 

3. penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan 

terhadap hasil pengorganisasian data dengan mengunakan 

kaidah-kaidah ,teori dan metode yang telah ditentukan sehingga 

diperoleh kesimpulan 
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D. Analisi Data 

Analisi data proses pengolahan,pemsahan,pengelompokan, dan 

pemaduan sejumlah data yang dikumpulkan dari lapangan secara 

empiris menjadi sebuah kumpulan nformasi ilmiah  yang 

terstruktur dan sistematis yang selanjutnya dikemas menjadi 

laporan hasil penelitian. 
3
 untuk menganalisis data yang terkumpul.  

Penulis mengunakan analisis kualitatif deskriktif. Analisis 

deskrktifadalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan terhadap subjek penelilian pada suatu saat tertentu.  

Analisis data kualitatif dilakukan mengunakan pendekata analisis 

induktif yakni dari lapangan tertentu yang bersifat khusus,  

kemudian hasil penelitian tersebut ditafsirkan sebagai kesimpulan 

untuk membagun suatu propisisi atau teori yang dapat 

digeneralisasikan secara luas. 
4
 proses analisis dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data yang diambl dar 

buku-buku dan lapangan. 
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