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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai Mei 2018 dan 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian 

Terpadu Povinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau 

sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dilokasi tersebut. 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah kepala perpustakaan dan tenaga 

perpustakaan sedangkan objeknya adalah layanan perpustakaan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Povinsi Riau.  

C. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah kepala perpustakaan, petugas 

perpustakaan sebanyak 2 orang, pengunjung perpustakaan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Povinsi Riau. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi digunakan untuk proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti secara langsung. Observasi 

dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu 
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Provinsi Riau. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati secara 

langsung Layanan Perpustakaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

Pertanian Terpadu Provinsi Riau. 

b. Wawancara  

  Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang diteliti.
27

 Wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran tentang layanan perpustakaan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri Pertanian Terpadu Povinsi Riau dan faktor yang mendukungnya. 

Peneliti mengadakan wawancara atau komunikasi langsung terhadap 

informan kunci yakni kepada tenaga  perpustakaan. 

c. Dokumentasi 

Dokumen adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah dan lain sebagainya. Dengan cara melihat aktivitas di 

perpustakaan.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 
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sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, 

yaitu data reductions, data display, dan concluision drawing/verification. 

Reduksi data (Data Reduction) adalah bagaimana proses pemilihan 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang muncul dari catatan-

catatan dilapangan tersebut. Dan reduksi data merupakan bagian analisis yang 

mengarahkan data dengan cara yang sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan akhirnya. 

Sedangkan penyajian data disini adalah sekumpulan informasi yang 

telah tersusun yang akan memberi penarikan kesimpulan, dan pengambilan 

tindakan. 

Penarikan kesimpulan adalah bagaimana cara peneliti menarik 

kesimpulan, dan kesimpulan terakhir tergantung pada besarnya kumpulan-

kumpulan catatan di lapangan.
28
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