
 

41 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis menggunakan penelitian lapangan 

(field reseach), penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk 

menggali dan mecari informasi serta mengumpulkan data yang diperlukan 

mengenai Pelestarian Bahan Pustaka Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Balangan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat deskriptif serta penelitian yang 

menggambarkan mengenai keadaan yang sebenarnya terlihat sesuai dengan 

objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode 

deskriptif, yaitu metode penelitian yang mengungkapkan kejadian berdasarkan 

fakta, fenomena atau keadaan sebenarnya. Tujuannya untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan fenomena alamian maupun rekayasa.1 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelian sesuai dengan 

penelitian, maka peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu untuk 

memperoleh data mengenai peran pustakawan dalam pengelolaan 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan. 

                                                     
1 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), 72. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Pustakawan dan Staf Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kabupaten Balangan. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini meliputi: 

a. Pelestarian bahan pustaka oleh pustakawan di Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kabupaten Balangan 

b. Kendala pelestarian bahan pustaka yang dihadapi pustakawan di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data Pokok 

Data pokok pada penelitian ini tentang bagaimana pelestarian bahan pustaka di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan sebagai berikut: 

a. Data mengenai pelestarian bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Balangan. 

b. Data yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam pelestarian 

bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Balangan. 

2. Data Penunjang 

Data penunjang dalam penelitian ini merupakan data yang berhubungan 

dengan gambaran um lokasi penelitiab, meliputi: 
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a. Sejarah singkat berdirinya tentang berdirinya Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Balangan. 

b. Visi misi, struktur organisasi, jumlah koleksi, sarana dan prasarana 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan. 

3. Sumber Data 

Memudahkan penelitian untuk mendapatkan data di atas, maka penulis 

menjadikan sumber data sebagai berikut: 

a. Informan, yakni pustakawan bidang pelestarian di Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kabupaten Balangan. 

b. Dokumentasi, yakni dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data 

yang akan digali peneliti. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi 

Obsevasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk 

mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat 

diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.2 

Untuk mendapatkan data keadaan yan sebenarnya, penulis ikut serta dalam 

kegiatan yang dilakukan terkait dengan penelitian yang ingin diteliti. Dalam 

penelitian ini penulis mengamati bagaimana pelestarian bahan pustaka di Dinas 

Perpustakaan Kabupaten Balangan. 

                                                     
2 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 58. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada 

satu beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian yang lain 

wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan 

tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data 

dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.3 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang memuat 

beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data maupun informasi mengenai 

pelestarian bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan terhadap pustakawan 

bidang pelestarian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat 

suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumen sebagai metode pengumpulan 

data adalah setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga 

untuk keperluan penguji suatu peristiwa atau menyajikan akunting.4 

Dokumentasi dalam penelitian ini beberapa gambaran umum tentang koleksi 

penelitian ini. 

  

                                                     
3 Tanzeh, 63. 
4 Tanzeh, 66. 
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Tabel 3.1 

Matriks Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

No. Jenis Data Sumber Data 
Teknik Pengumpulan 

Data 

1. 

Data yang berkenaan 

dengan pelestarian bahan 

pustaka meliputi 

preservasi, konservasi, 

dan restorasi di Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten 

Balangan. 

Pustakawan 

Wawancara, 

Observasi dan 

Dokumentasi 

2. 

Kendala-kendala yang 

dialami dalam pelestarian 

bahan pustaka di Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten 

Balangan 

Pustakawan Wawancara 

3. 

Gambaran umum lokasi 

penelitian yang meliputi: 

a. Sejarah berdirinya 

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Kabupaten Balangan 

b. Visi, misi, dan 

tujuan di Dinas 

Perpustaakaan 

Kabupaten Balangan 

c. Data jumlah 

pustakawan atau 

petugas di Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Kabupaten Balangan 

d. Sarana dan 

Prasarana di Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Kabupaten Balangan 

Tata Usaha Dokumentasi 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan maupun bahan-bahan lain 

yang dapat dengan mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan selama berada di 

lapangan dengan berbagai kegiatan pengumpulan data.5 Analisis data dengan 

mengorganisasikan data, menyusun kedalam pola serta memilih data mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian 

ini meliputi:6 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan 

membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat 

menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan 

kesimpulan. Banyak nya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan 

analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk 

pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. 

2. Penyajian Data 

Setelah data di reduksi, seanjutnya penyajian data. Dengan penyajian 

data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang akan terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

                                                     
5 Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & 

Praktik (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 123. 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 338–45. 
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3. Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dari hasil wawancara dengan 

informan. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Menentukan lokasi yang akan diteliti. 

b. Mengerjakan proposal skripsi. 

c. Konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. 

d. Mengajukan proposal yang sudah di tanda tangani atau disetujui oleh 

dosen pembimbing akademik ke bagian biro skripsi. 

2. Tahap Persiapan 

a. Melaksakan seminar proposal skripsi. 

b. Memperbaiki proposal skripsi yang sudah diberi catatan oleh dosen 

saat seminar proposal. 

c. Membuat surat permohonan riset Kepala Dekan Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

d. Menyerahkan surat permohonan riset kepada Kepala Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan. 

e. Menyiapkan pedoman observasi, wawancara, dokumentasi. 
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3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumtasi. 

b. Mengumpulkan data sesuai dengan apa yang didapat ataupun yang 

diperlukan. 

c. Pengelolaan data. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan data hasil penelitian yang dimasukkan data skripsi. 

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing akademik dan dosen 

pembimbing metodelogi penelitian. 

c. Apabila sudah disetujui. Selanjutnya adalah siding skripsi untuk 

dipertanggung jawabkan dan dipresentasikan apa yang sudah diteliti. 

  


