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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field 

research) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi penelitian untuk 

menggali permasalahan dan mendapatkan data yang diteliti untuk mengetahui 

pemanfaatan perpustakaan digital oleh mahasiswa di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.   

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang menghailkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku 

yang diamati.30 

metode yang digunakan dalam penelitia ini adalah metode deskriptif adalah 

metode yang digunakan untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, 

suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa.31 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian adalah informan atau orang yang paham dalam mengenai 

apa yang sedang diteliti dan orang yang bertujuan memberikan informasi tentang 

kondisi latar penelitian.32  Subjek yang di maksud pada penelitian ini ada 

                                                           
30 Andi Prastowo,  Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 22. 
31 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 186.  
32 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 

132. 
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beberapa hal yang ditentukan yaitu: orang yang menggunakan langsung aplikasi 

IKalsel dan berstatus sebagai mahasiswa.  

Dari penjelasan di atas Subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa yang menjadi informan utama yang menggunakan aplikasi 

Ikalsel di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantantan Selatan.  

Objek penelitian adalah apa yang akan diselediki dalam kegiatan penelitian.33 

Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Perpustakaan 

Digital oleh Mahasiswa di Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

C. Data dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Data Pokok  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana 

pemanfaatan perpustakaan digital oleh mahasiswa di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan perpustakaan digital oleh mahasiswa di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. 

b. Kendala dalam memanfaatkan perpustakaan digital oleh mahasiswa di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.  

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

                                                           
33 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 199. 
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a. Informan, informan utama dalam penelitian Ini adalah mahasiswa dan 

Informan Tambahan dalam penelitian ini adalah pustakawan. 

b. Dokumentasi, yaitu foto-foto ataupun catatan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

c. Buku referensi yang menunjang penelitian ini.  

3. Data Penunjang  

Data penunjang adalah data pendukung dari data pokok yang merupakan 

gambaran umum lokasi penelitian, sebagai berikut: 

a. Sejarah singkat berdirinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

b. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

c. Sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Tahapan dalam pengumpulan data penelitian ini diantaranya dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

1. Observasi  

Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi 

melalui media pengamatan. Observasi yaitu teknik pengumpulan yang 

mengharuskan turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan 
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ruang, tempat, waktu, peristiwa, dan tujuan.34 Observasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini dengan mengamati proses kegiatan dalam pemanfaatan 

perpustakaan digital oleh mahasiswa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Kalimantan Selatan. Observasi awal dilakukan pada tanggal 16-21 

April 2021.   

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan 

subjek penelitian.35 Dalam penelitian ini menggunakan proses wawancara agar 

mendapatkan informasi langsung dari responden mengenai Pemanfaatan 

perpustakaan digital oleh mahasiswa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan 

untuk melengkapi wawancara dan observasi dalam penelitian, berupa 

dokumen, foto, fan sebagainya.36 Dalam penelitian ini dokumentasi berupa 

gambaran umum lokasi dan dokumen-dokumen foto kegiatan wawancara. 

 

 

                                                           
34 Mamik, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104. 
35 Faizuddin Harliansyah, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif  (Malang: UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 2017), 02. 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 194. 
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E. Teknik Pengolahan Data  

Teknik Pengolahan Data pada penelitian ini adalah :  

1. Reduksi data, langkah pemilihan hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang 

penting dan memola tema yang dicari serta membuang hal-hal yang tidak 

diperlukan, agar data di reduksi dengan lebih jelas.  

2. Editing, yaitu proses kegiatan mengontrol kembali data-data yang sudah 

didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memastikan 

kelengkapan data.  

3. Implementasi Data, yaitu kegiatan menguraikan dan memperjelas data yang 

telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

4. Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur urutan data, 

mengorganisasikan kedalam satuan uraian yang akan diinformasikan kepada 

orang lain.37 Teknik penulisan data dalam penelitian Ini disajikan secara 

deskriptif berupa gambaran-gambaran dan uraian yang jelas tentang 

permasalahan yang akan diteliti dan menghasilkan kesimpulan terakhir yang 

diambil berdasarkan fakta di lapangan tentang pemanfaatan perpustakaan 

digital oleh mahasiswa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Kalimantan Selatan.  

 

 

                                                           
37 M Ferdiansyah, Dasar Penelitian Kualitatif  (Bogor: Herya Media, 2015), 60.  
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F. Prosedur Penelitian  

1. Tahapan Perencanaan  

a. Menentukan lokasi penelitian  

b. Pembuatan proposal skripsi 

c. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik  

d. Mengajukan proposal skripsi kepada biro skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin  

2. Tahapan Persiapan  

a. Mengadakan seminar proposal 

b. Memperbaiki proposal sesuai dengan hasil seminar dan berkonsultasi 

kepada dosen pembimbing akademik  

c. Memohon surat izin riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan untuk melaksanakan penelitian. 

d. Mengajukan surat riset kepada kepala Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. 

e. Menyiapkan pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi . 

3. Tahapan Pelaksanaan  

a. Melaksanakan observasi, wawancara dan dokumentasi  

b. Pengolahan data  

c. Menganalisis data yang telah diperoleh  

d. Menyiapkan hasil penelitian  
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4. Tahapan penyusunan laporan  

a. Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi . 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik  

c. Jika sudah disetujui, selanjutnya akan di pertanggung jawabkan 

melalui sidang akhir skripsi.


