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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif karena perlu 

menyajikan suatu analisis dan pandangan yang mendetail tentang topik tersebut. 

Penelitian jenis ini melibatkan sedikit narasumber akan tetapi memperoleh 

informasi secara mendalam, penelitian kualitatif ini sebagai penelitian yang 

mennghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

narasumber.
30

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu penelitian ini di laksanakan dari  bulan Desember - Februari 2018, 

Sedangkan tempat penelitannya dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 

Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa persoalan- 

persoalan yang diteliti bisa ada dilokasi. Selain dari itu, dari segi pertimbangan 

waktu dan biaya. Lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga penulis 

dapat melakukan penelitian dilokasi tersebut. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Perpustakaan. Sedangkan Objek 

penelitiannya adalah upaya kepala perpustakaan dalam meningkatkan disiplin 

kerja staf perpustakaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru. 
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D. Informan Penelitian 

 Informan  kunci dalam penelitian ini adalah kepala perpustakaan di 

Sekolah Menengah Atas Negeri10 Pekanbaru dan informan tambahannya ada2 

orang staf perpustakaan, dan 1 orang guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 

Pekanbaru.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data secara keseluruhan dalam menunjang penelitian 

ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana pewawancara 

mengumpulkan data dengan cara mengajukan suatu pertanyaan kepada 

diwawancarai. 
31

dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 

mengadakan sejumlah pertanyaan kepada kepala perpustakaan untuk 

memperoleeh data tentang upaya kepala perpustakaan dalam meningkatkan 

disiplin kerja staf perpustakaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 

Pekanbaru.  

2. Dokumentasi, yaitu mengambil informasi yang berkaitan dengan penelitian ini 

dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 

F. Teknik Analisis Data  

 Menurut Miles dan Huberman dalam buku emzir ada tiga  macam kegiatan 

dalam analisis data kualitatif yaitu : 
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1. Reduksi data adalah suatu bentukanalisis yang mempertajam memilih, 

memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana 

kesimpulan akhir dapat di gambarkan. Reduksi  dta merujuk pada proses 

pemilihan  pemokusan, penyederhanaan” data mentah” yang terjadi dalam 

catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah 

dari analisis, reduksi data merupakanbagian dari analisis. 

2. Model data ( data display )adalah definisi” model” sebagai suatu kumpulan 

informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Sebagaimanadengan reduksidata, menciptakan dan 

menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. 

3. verifikasi / Penarikan kesimpulan  adalah langkah ketiga dari aktivitas analisis 

adalah penarikan atau verifikasi kesimpulan. Kesimpulan dari semua materi 

yang telah diuraikan sebelumnya,secara singkat  makna akan muncul dari data 

yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, yaitu validitasnya. Untuk data 

kualitatif digambarkan dengan kata-kata yang dipisahkan sesuai dengan 

kategori untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan  analisis data dibuat 

dalam bentuk kalimat-kalimat.
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