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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru, Riau pada Badan 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau. Adapun pelaksaan penelitian 

dilakukan selama 4 bulan, yang dimulai pada bulan November 2016 s/d. Februari 

2017. 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Menurut Syofian Siregar (2013:16) data primer merupakan sumber data 

yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 

tempat objek penelitian dilakukan. Melalui wawancara, dan observasi. 

Berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang 

bagaimanakah Upaya Pelestarian Bahan Pustaka pada Badan Perpustakaan 

Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau. Adapun data yang diperoleh dari 

narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan penelitian 

tersebut. Tentunya berkaitan dengan Upaya Pelestarian Bahan Pustaka pada 

Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau diantaranya: 

a. Jawaban responden terhadap kuisioner; 
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b. Jawaban responden terhadap wawancara beberapa 

pertanyaan wawancara; 

c. Hasil observasi penulis dilapangan. 

2. Data Sekunder  

Menurut Etta Mamang Sangadji (2010:44) data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data yang sudah 

dipublikasikan atau diolah oleh instansi yang terkait. Data ini dapat berupa 

arsip, buku, literature, serta laporan tertulis yang berhubungan dengan 

penjelasan jenis dan proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Pelestarian 

Bahan Pustaka pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi 

Riau. Adapun data diperoleh meliputi:  

a. Undang-Undang (Perpustakaan); 

b. Data Koleksi Layanan Perpustakaan Soeman Hs, dan Laporan 

Anggota Pelaksana Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka pada 

Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau ; 

c. Struktur Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi 

Riau dan lain-lain. 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik- teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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3.3.1 Observasi 

Menurut M. Idrus (2009:101) observasi atau pengamatan merupakan 

aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan 

dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non-partisipatif. Maksudnya 

pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam 

kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan 

pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini 

peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. 

3.3.2 Wawancara 

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab 

langsung dengan key informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang 

permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan Dinas, Bidang dan 

orang-orang tertentu terkait dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang 

peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang 

diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan. 

3.3.3 Dokumentasi 

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu 

peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai 

data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi 

digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti 

mendokumentasikan kegiatan dilapangan. 
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3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 

peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana 

peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui 

permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui 

bagaimana kondisi keseluruhan dari Analisis Upaya Pelestarian Bahan Pustaka 

pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau adalah Kepala 

Sub bidang, Pustakawan dan Pengunjung. Adapun yang menjadi informasi yang 

akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam 

penelitian ini adalah : 

Tabel 3.1 

INFORMAN 

 

No Bidang Informan 

1. Kepala Sub Bidang Pengembangan 

dan Pelestarian Bahan Pustaka 

Irwan, SH, M.Si 

2. Pustakawan Penyelia Joko Nugroho 

3. Pemustaka 10 orang perwakilan dari 

pengunjung Perpustakaan 

Soeman HS (Pemustaka) 

Sumber: Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau 2015 
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3.4.1 Kriteria Informan Penelitian 

Adapun yang peneliti jadikan sebagai key informan adalah subjact ataupun 

individu pengunjung  yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan 

ini, ciri-cirinya antara lain: 

1. Berada di daerah yang diteliti; 

2. Mengerahui kejadiann/permasalahan; 

3. Bisa berargumentasi dengan baik; 

4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan; 

5. Terlibat langsung dengan permasalahan. 

3.5 Analisis Data 

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa 

Kualitatif deskriptif data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:60). Berikut ini 

adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan 

difokuskan pada Perpustakaan Soeman Hs dalam pelestarian bahan pustaka pada 

Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau. 
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b. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan 

sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta 

yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah 

direduksi dengan tepat dan benar keadaan sebenarnya dilapangan. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan 

akurat terkait Analisis Upaya Pelestarian Bahan Pustaka Pada Badan 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau. Semua data mengacu pada 

informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah semua data yang berkenaan dengan Analisis Upaya Pelestarian 

Bahan Pustaka Pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau 

dan kendala-kendala penyebabnya di dapat, serta mengaitkan dengan teori 

Pelestarian Bahan Pustaka dan Kearsipan, maka ditarik kesimpulan yang bersifat 

sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada 

kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian 

guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

 

 


