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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan bagian penting yang terdapat dalam sebuah 

penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian 

yang digunakan oleh peneliti. Pada metode penelitian ini akan mencakup 

beberapa aspek diantaranya adalah mengenai teknik apa yang akan digunakan 

sebagai cara untuk memperoleh data dan bagaimana cara mengolah data dan 

menganaisis data yang didapat. Berbagai hal yang berkaitan dengan metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang akan di akan diteliti dalam penelitian 

memerlukan pengamatan dan penelitian yang mendalam. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor 

(Sujarweni,2014,hlm.19) Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dalam 

perilaku orang-orang yang diamati. Memperkuat argumen dari Bogdan dan Taylor 

mengenai Penelitian Kualitatif menurut Moleong (2017, hlm.6) yaitu “Penelitian 

kualitatif adalah  penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan.dan lain-lain.” 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini bermaksud untuk 

menganalisa pemanfaatan program perpustakaan jendela dunia dalam 

meningkatkan literasi membaca. Penelitian ini lebih ditujukan untuk mengamati 

bagaimana literasimembaca anak setelah dilakukan program Koin Jendela Dunia. 

Menurut Sugiyono(2009,hlm.15) mengemukakan bahwa : 

“metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana  peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data



 
 

Irsalina Idzni,2019 Page 2 
Program Perpustakaan Jendela Dunia Kota Bandung Untuk Meningkatkan Literasi Membaca 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

dilakukan secara purposive dan snowball , teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan) ,anallisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi” 

Penelitian ini menggunakan kualitatif karena ingin mendalami fenomena mengenai 

program perpustakaan jendela dunia yang ada di Perpustakaan Jendela Dunia Bandung dan saat 

ini sedang terjadi. Permasalahan yang terjadi dilapangan  membuat peneliti ingin mengetahui 

lebih mengenai peristiwa yang sedang terjadi didaerah tersebut dan ikut merasakan apa yang 

dirasakan oleh partisipan yang akan di teliti oleh peneliti.  

Dalam peneletian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif 

dilakukan untuk meneliti suatu objek, suatu kondisi yang bertujfuan untuk membuat deskripsi 

atau gambaran yang sistematis terhadap masalah yang dikaji dengan menggunakan suatu teknik 

dan alat tertentu. Metode deskriptif menurut Nawawi dalam Nazir (1988, hlm. 131) 

mengemukakan sebagai berikut: 

“Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak atau 

sebagaimana mestinya.” 

 

Metode ini digunakan oleh peneliti karena dapat sangat cepat dalam membuat suatu 

gambaran dari objek penelitian secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang 

ditemukan dan peneliti dapat mendeskripsikan sumber data yang telah di dapat dari para ahli  

dan peneliti dapat melakukan observasi serta wawancara kepada informan yang peneliti jadikan 

sebagai subjek dari penelitian yang diteliti.  

 

Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa metode ini menjadi fokus penelitian yaitu 

mengenai alasan mengapa Perpustakaan Jendela Dunia menggunakan koin JD (Jendela 

Dunia),Intense Reading,Story Telling,Organization Skill Training sebagai alat untuk 

meningkatkan literasi membaca di daerah Cikendi Hegarmanah dengan melihat fakta-fakta yang 

ada di dalam lingkungan perpustakaan jendela dunia tersebut.  

Dalam penelitian ini melibatkan partisipan dan tempat penelitan. Didalam penelitian ini, 

peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deksriptif. Sehingga 

membutuhkan sumber data dan informasi dari subjek yang biasa disebut dengan partisipan atau 

narasumber. Pada penelitian kualitatif data yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat 
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memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Partisipan dalam hal ini subjek 

penelitian dipilih secara tepat dan berkaitan dengan tujuan dari penelitian yang akan 

dilaksanakan.  

Dalam penelitian ini teknik pemilihan sumber daya yang digunakan adalah purposive 

sampling. Sugiyono(2012,hlm. 53-54) menyatakan bahwa:  

“Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu misalnya orang tersebut dianggap paling 

tahu tentang apa yang diharapkan,atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti”. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menetapkan subjek yang dijadikan partisipan 

didalam penelitian sebagai berikut:   

a. Satu orang perwakilan dari Yayasan Tunggadewi bagian Project Manager Perpustakaan 

Jendela Dunia Bandung yakni Diestra Karteniza S.E M.M.  Pemilihan partisipan Project 

Manager Jendela Dunia ini karena didasarkan pada beberapa pertimbangan yang diantara 

sebagai beriku.Beliau sebagai penanggung jawab perpustakaan Jendela Dunia. Segala 

bentuk kebijakan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program merupakan keputusan dari 

Project Manager. 

b. Dua Orang Tutor Perpustakaan Jendela Dunia Bandung.Selaku Head Library dan Tutor  

yakni Fitriani Drajat Putra S.E beliau merupakan bagian penanggung jawab kegiatan Koin 

Jendela Dunia. Lalu, Satrio Septiawan A.Md. sebagai Tutor yang menjalankan program 

Koin JD (Jendela Dunia). Pemilihan partisipan dilakukan oleh peneliti didasarkan pada 

pengetahuan beliau mengenai Koin Jendela Dunia , meliputi cara kerja dan aturan yang 

diterapkan dalam koin Jendela Dunia.  

c. Lima orang Pengunjung Perpustakaan Jendela Dunia Bandung. Pengunjung yang datang ke 

perpustakaan dan mengikuti turunan program dari intense reading yaitu Koin JD. Agar data 

di peroleh lebih mendalam, maka sebagian besar partisipan merupakan rekomendasi dari 

Tutor mengenai proses berjalannya program tersebut.  

Pada penelitian ini partisipan yang terdapat dalam penelitian terdiri atas informan yang 

memahami dengan baik  dan melaksanakan program perpustakaan jendela dunia. Pemilihan 

informan ditentukan dari kepemahaman informan mengenai informasi yang berkaitan dengan 
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masalah penelitian untuk dijadikan bahan analisis. Informan yang dipilih menjadi partisipan pun 

yang telah melakukan program dari perpustakaan jendela dunia Bandung. 

Tempat penelitian atau Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan 

Jendela Dunia Bandung yang bertempat di Komplek Taman Cikendi RT 04 RW 03 Hegarmanah 

Cidadap Bandung. Peneliti menjadikan Perpustakaan Jendela Dunia Bandung tersebut sebagai 

tempat penelitian dikarenakan perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang cukup berbeda 

dengan perpustakaan yang lainnya. Di perpustakaan Jendela Dunia pengunjung dapat menikmati 

fasilitas yang cukup lengkap dengan berbagai macam program yang dijalankan oleh Kakak Tutor 

selaku pembina yang ada di perpustakaan salah satunya program Koin Jendela Dunia yang dapat 

meningkatkan literasi membaca anak Indonesia khususnya daerah Cikendi Hegarmanah 

Bandung.  

3.2 Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat prosedur penelitian yang bertujuan untuk mempermudah 

penelitian secara sistematis peneliti terlebih dahulu mempersiapkan administratif penelitian 

meliputi : 

1. Persiapan Penelitian 

Dalam tahapan ini peneliti mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, salah 

satunya adalah untuk menentukan permasalahan serta objek penelitian yang diteliti. Kemudian, 

peneliti akan mengajukan judul dan proposal skripsi sesuai dengan apa yang akan diteliti. Setelah 

proposal disetujui oleh dosen pembimbing skripsi maka peneliti melakukan observasi awal 

sebagai upaya menggali gambaran awal dari subjek dan lokasi penelitian.  

2. Perizininan penelitian 

Perizinan dilakukan agar peneliti dapat dengan mudah melaksanakan penelitian sesuai 

dengan subjek serta objek yang akan diteliti oleh peneliti. Hal ini meliputi : 

a. Mengajukan surat permohonan izin untuk mengadakan penelitian kepada Ketua Prodi 

Pendidikan IPS FPIPS UPI untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk disampaikan 

kepada Dekan FPIPS UPI 
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b. Mengajukan surat permohonan izin untuk mengadakan penelitian kepada Pembantu Dekan 1 

atas nama Dekan FPIPS UPI untuk mendapatkan surat rekomendasinya untuk disampaikan 

kepada Rektor UPI 

c. Membawa surat rekomendasi UPI, peneliti meminta izin penelitian kepada Perpustakaan 

Jendela Dunia Bandung 

d. Setelah mendapatkan izin selanjutnya peneliti melakukan penelitian ditempat yang telah 

ditentukan.  

3. Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan ini merupakan bagian tahapan inti dalam suatu penelitian. Dalam tahapan ini 

peneliti diharapkan dapat memecahkan permasalahan dengan cara mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Langkah-langkah yang dapat ditempuh 

oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu sebagai berikut ini: 

a. Menghubungi Perpustakaan Jendela Dunia Bandung 

b. Mengadakan wawancara kepada Perwakilan Yayasan Tunggadewi bagian Project Manager 

Perpustakaan Jendela Dunia Bandung 

c. Mengadakan wawancara kepada kakak tutor Perpustakaan Jendela Dunia Bandung 

d. Mengadakan wawancara kepada pengunjung Perpustakaan Jendela Dunia Bandung 

e. Membuat studi dokumentasi dan membuat catatan penting yang diperlukan dan dianggap 

penting dalam penelitian. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini terdapat teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data 

menurut Sugiyono (2009, hlm.62) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategi dalam penelitian,karena tujuan utama dari penelitian mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam penelitian dan dilakukan oleh 

peneliti sendiri dengan memasuki lapangan dengan cara observasi ,wawancara dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui: 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang  selanjutnya melalui turun langsung 

ke lapangan untuk mengamati dan memperoleh fakta yang ada di lapangan atau lokasi penelitian. 
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh  Nasution ( Sugiyono,2009,hlm. 310) menjelaskan bahwa 

“Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan 

data,yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sementara itu  

Marshall  (Sugiyono,2009,hlm.310)  menyatakan bahwa “ trough observation, the researcher 

learn about behavior and the meaning attached to those behavior.” Melalui observasi,peneliti 

belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.  

Sanafiah (dalam Sugiyono ,2009,hlm,310-313) mengklasifikasikan observasi menjadi 3 

macam berikut pemaparannya : 

 

a. Observasi Partisipatif ( Participant Observation ) 

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan,peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya.  

b. Observasi Terus Terang atau Tersamar 

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, 

bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai 

akhir tentang aktivitas peneliti.tetai dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar 

dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu saat data yanng dicari merupakan data 

yang masih dirahasiakan.  

c. Observasi Tak Berstruktur 

Observasi ini adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang 

akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahun secara pasti tentang apa yang 

akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah 

baku,tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.  

Jenis observasi yang  peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi 

partisipatif. Dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari mengenai 

orang yang sedang diamati atau yang menjadi sumber data dari penelitian. Dalam observasi ini 

sambil peneliti melakukan pengamatan , peneliti pun ikut untuk melakukan apa yang dikerjakan 

oleh sumber data dan ikut merasakan segala sesuatu yang dirasakan oleh sumber data. Dengan 
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menggunakan observasi ini peneliti dapat mendapatkan data secara lebih lengkap dan 

mengetahui makna yang didapat dari setiap sumber data.  Dalam penelitian tersebut , peneliti 

turun langsung ke Perpustakaan Jendela Dunia untuk mengamati bagaimana kegiataan koin 

jendela dunia untuk meningkatkan literasi membaca anak di Perpustakaan Jendela Dunia. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan  cara 

melakukan percakapan berupa tanya-jawab yang dilakukan oleh dua orang dengan bertujuan 

untuk mendapatkan informasi dari apa yang dibutuhkan oleh peneliti.  Menurut Sugiyono 

(2009,hlm.317): 

“wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,tetapi 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.” 

Pada teknik pengumpulan data ini dibagi kedalam beberapa teknik wawancara. Hal ini 

berkaitan dengan apa yang dikemukan oleh Esterberg (dalam Sugiyono, 2009 ,hlm.319) adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara Terstruktur (Structhured Interview),  

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh maka 

dari itu pengumpul data harus menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Melalui wawancara terstruktur ini setiap 

responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.  

b. Wawancara Semiterstruktur ( Semistructhure Interview)  

Wawancara semiterstruktur ini termasuk ke dalam kategori in-depth interview di mana 

dalam pelaksanaanya lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini 

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara atau responden diminta untuk berpendapat dan mengemukakan ide-idenya. Dalam 

hal ini peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan.  
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c. Wawancara tak berstruktur ( Unstructhured Interview)  

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peniliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data 

pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.   

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah jenis wawancara semi terstruktur. 

Dimana penelitian ini menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara secara tersetruktur 

tetapi tidak terpatok oleh instrumen yang digunakan. Maka dari itu, teknik wawancara dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai pemanfaatan Koin JD untuk 

meningkatkan literasi membaca anak di Perpustakaan Jendela Dunia Bandung 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian 

dokumen dan memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.   Menurut 

Sugiyono (2012, hlm.240) studi dokumentasi adalah perlengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi yang dilakukan 

berfungsi untuk melihat data mengenai Perpustakaan Jendela Dunia Bandung seperti data-data 

dan dokumen mengenai pelaksaan Koin Jendela Dunia. Data yang diperoleh dari kajian 

dokumentasi ini dapat digunakan sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan yang 

telah diajukan oleh peneliti. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya.  

Studi dokumentasi akan peneliti lengkapi dengan pengambilan foto-foto yang mewakili 

kegiatan observasi dan wawancara dilakukan. Hal ini bertujan untuk memberi bukti mengenai 

proses dari pengumpulan data dan informasi penelitian yang dilakukan.   

Pada penelitian ini terdapat  instrumen penelitian , instumen penelitian dalam penelitian 

kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. peneliti kualitatif menjadi human 

instrument, berfungsi untuk menetapkan dan membuat kesimpulan atas apa yang diterliti. 

Menurut Nasution ( Sugiyono,2009 hlm.306) menyatakan  bahwa:  

“ Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia 

sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum 

mempunyai bentuk yang pasti. masalah, fokus penelitian, hipotesis yang digunakan 

bahkan  hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan 
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jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. 

Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu,  tidak ada pilihan lain dan 

hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”  

Pada penelitian ini instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri ,setelah fokus 

penelitian menjadi jelas maka kemungkinan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemui  melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyusunan alat pengumpulan data pada penelitian ini 

melali tahapan sebagai berikut ini: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman Observasi perlu disusun sebelum peneliti turun langsung ke lapangan. Hal ini 

agar peneliti dapat terarah dalam mengobservasi kegiatan yang ada dilapangan sesuai dengan 

tujuan yang telah dibuat oleh peneliti. Pedoman observasi ini digunakan untuk mencatat hal 

penting yang terjadi dilapangan dan membantu peneliti untuk mengingat peristiwa yang telah 

terjadi selama pengamatan berlangsung. Pedoman observasi ini dibuat dalam bentuk uraian yang 

sesuai dengan  penelitian yaitu mengenai Program Perpustakaa Jendela Dunia) untuk 

meningkatkan literasi membaca anak. 

2. Pedoman Wawancara 

Sebelum diadakan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara yang ditujukan 

untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan wawancara agar pertanyaan yang diberikan 

kepada partisipan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang dimiliki peneliti. Pedoman wawancara 

digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi dan data yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti mengenai pemanfaatan koin JD (Jendela Dunia) 

untuk meningkatkan literasi membaca anak. 

3.4 Validitas Data  

  Untuk melengkapi penelitian ini , peneliti menggunakan beberapa teknik pengolahan data 

dan analisis data. Analisis data merupakan suatu hal penting dalam penelitian. Menurut Bogdan 

dan Biklen ( dalam Moleong, 2017,hlm.248)  analisis data kualitatif adalah upaya yang dilaukan 

dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data,memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola mensintesiskannya,mencari dan menemukan pola menemukan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam 
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penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukan oleh Miles dan 

Huberman(Yusuf ,2017,hlm.407) yang terdiri atas data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. Yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Menurut Sugiyono (2015, hlm. 338) mendefinisikan bahwa “mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting ,dicari tema dan 

polanya”.Reduksi data adalah memilih hal-hal yang pokok dan merangkum pada fokus 

permasalahan yang ada. Hal ini agar  Dari pendapat diatas maka untuk memudahkan peneliti 

untuk  Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan,penyederhanaan pemisahan dan 

pentransformasian data “mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Reduksi data 

berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.  

Pada penelitian ini data yang akan direduksi adalah mengenai pemanfaatan Koin Jendela 

Dunia (JD) untuk meningkatkan literasi membaca anak di Perpustakaan Jendela Dunia Bandung, 

sehingga dapat memberikan gambaran kpada peneliti mengenai hal-hal pokok yang sesuai 

dengan penelitian dan dapat memudahkan peneliti untuk dapat menentukan serta mengumpulkan 

data. 

2. Data Display 

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya yaitu mendisplay data.  Data ,display dalam 

konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menurut Sugiyono (2009, hlm.249) display data adalah 

“Dalam penelitian kualitatif,penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk urainagn 

singkat,bagan hubungan antar kategori,flowchart dan sejenisnya” .  

Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam memahami data-data yang telah ada. Adapun 

data yang akan disajikan dalam penelitian ini berupa uraian mengenai Pemanfaatan Koin Jendela 

Dunia (JD) untuk meningkatkan literasi membaca anak di Perpustakaan Jendela Dunia Bandung.  

3. Conclusion Drawing 

Conclusion Drawing atau Verification (simpulan atau verifikasi), adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Sugiyono (2009 hlm.345) mengungkapkan  

“kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan   berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 
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mengumpulkan data,maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang 

kredible.  

 

Analisis data dimulai dengan mengamati seluruh data dari berbagai sumber yang telah di 

dapat yaitu dari wawancara,pengamatan terhadap apa yang telah terjadi dan studi berbagai 

dokumen seperti foto dan sebagainya. Adanya kesimpulan pada penelitian ini yaitu mendapatkan 

hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pertanyaan singkat sehingga dapat 

dengan mudah dalam menyimpulkan gambaran mengenai pemanfataan Koin Jendela Dunia (JD) 

untuk meningkatkan literasi membaca anak di Perpustakaan Jendela Dunia Bandung.   

 Demikian tahapan pengolahan data dan analisis data yang dilakukan peneliti dalam 

penelitian ini. Melalui tahapan-tahapan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan 

pada penelitian ini dapat memperoleh data yang sesuai dengan tujuan dan kaidah ilmiah yang 

berlaku.  

Uji Keabsahan peneliti gunakan dalam penelitian ini tujuannya agar penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah dari hasil penelitian ini.  Peneliti melakukan pemeriksaan 

keabsahan data penelitian. Hal ini dilakukan untuk membuktikan keabsahan data hasil 

penelitian,maka peneliti berupaya untuk memperoleh data dari informan yang terpercaya dalam 

memberikan informasi dalam penelitian mengenai pemanfaatan koin  JD (Jendela Dunia) untuk 

meningkatkan literasi membaca anak. Teknik pemeriksaan menggunakan teknik triangulasi dan 

member check. 

1. Triangulasi 

Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2003,hlm.83) bahwa, “Triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada.” Pada penelitian mengenai Pemanfataan Koin JD (Jendela Dunia) 

untuk meningkatkan literasi membaca anak mendapat data dari sumber yang sama yaitu pihak-

pihak terkait yang menjadi bagian dari Perpustakaan Jendela Dunia. Triangulasi yang digunakan 

adalah triangulasi sumber data yang digambarkan seperti berikut : 
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Gambar 3.1 

Triangulasi Tiga Sumber Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Sugiyono (2009, hlm.126) 

Berdasarkan triangulasi sumber data diatas pada penelitian ini peneliti mengadakan 

wawancara dan mengumpulkan data dari 3 narasumber yaitu dari  satu orang perwakilan yayasan 

Tunggadewi bagian Project Manager Jendela Dunia, lalu dua orang tutor Perpustakaan Jendela 

Dunia yang bertugas dan 5 orang  pengunjung yang mendatangi Perpustakaan Jendela Dunia. 

Gambar 3.2 

Triangulasi Dengan Teknik Pengumpulan Data 

Observasi 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono ( 2009,hlm.126) 
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Berdasarkan peta konsep diatas , triangulasi dengan teknik pengumpulan data adalah 

untuk mengumpulkan data yang valid. Pertama peneliti melakukan wawancara mendalam untuk 

mendapatkan data lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar dalam 

penelitian mendapatkan hasil yang sinkron dalam penelitian yang telah dilakukan.  

2. Member Check 

Menurut Sugiyono (2003,hlm.129) member check proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Data dari member check ini 

disepakati oleh para pemberi data apabila data tesebut telah disepakati datanya maka data tesebur 

merupakan data yang valid dan data tersebut dapat dipercaya , jika data yang ditemukan tersebut 

tidak disepakati oleh sumber data maka peneliti perlu melakukan diskusi kembali dengan 

pemberi data. Apabila perbedaannya tajam ,maka peneliti harus merubah temuannya,dan harus 

menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Sugiyono (2003 hlm,129).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


