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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

menggambarkan atau mendeskripsikan secara utuh dan nyata keadaan objek 

yang diteliti kemudian dituangkan kedalam tabel-tabel dengan angka dan 

presentase dan selanjutnya dianalisa. 

 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perpustakaan Umum dan 

Kearsipan  yang berlokasi di jalan Pertanian, Kecamatan Bengkalis Kabupaten 

Bengkalis. Waktu yang di gunakan penulis dalam melakukan rangkaian 

penelitian ini di upayakan selesai dalam kurun waktu 5 Bulan yaitu di mulai 

pada bulan April tahun 2017 dan berakhir pada September Tahun 2017. 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.3.1 Data Primer 

Data yang diperoleh seacara langsung dari responden penelitian 

melalui wawancara yang ditujukan kepada pengnjung perpustakaan 

berupa informasi tentang pelaksanaan pelayanan administrasi pada 

perpustakaan tersebut, adapun data primer dalam penelitian ini adalah: 

1. Hasil jawaban responden terhadap wawancara yang dilakukan 

2. Hasil jawaban responden terhadap kuisioner yang disebarkan 

kepada responden. 
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3.3.2  Data Sekunder 

Data yang penulis peroleh dari pihak instansi berupa laporan 

dan catatan yang berkaitan dengan penulisa penelitian ini. Antara lain, 

seperti : 

1. Data Pegawai 

2. Laporan Bulanan Dari Bulan Jaunari Sampai Desember 2016 

3. Jumlah koleksi buku 

4. Data sarana dan prasarana perpustakaan 

 

3.4  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah total keseluruhan dari objek yang akan diteliti. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Adapun yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini adalah pengunjung perpustakaan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut (Sugiono, 2003:91). Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin memepelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, waktu dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang di ambil dari populasi tersebut. Melihat jumlah populasi yang 

berjumlah di atas dari 100 orang yaitu 14550 orang maka sample yang diambil 

oleh si peneliti adalah 100 orang yang di dapat dengan menggunakan rumus 

slovin. Yaitu : 
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n = 100 

Keterangan : 

n =  Jumlah Sampel 

N =  Jumlah Populasi 

e = eror 10% (persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel  

Sedangkan sampel dari pegawai perpustakaan yakni seluruh pegawai 

yang ada di  Bidang Pelayanan, Otomasi dan Alih Media Dinas Perpustakaan 

Umum dan Kearsipan Kabupetn Bengkalis yang berjumlah 7 orang. Digunakan 

metode sensus (pengambilan sampel dari keseluruhan populasi) dan tidak 

menjadi responden utama dalam penelitian ini cukup sebagai key informan 

Untuk lebih jelasnya tentang populasi dan sampel penelitian dapat di 

lihat pada tabel 3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1 Tabel Populasi dan Sampel dalam penelitian 

Sub Populasi Populasi Sample Persentase 

Jumlah Pengunjung Perpustakaan  14550 100 100% 

Jumlah 14550 100 100% 

Sumber Data : Data Olahan Penulis Tahun 2017 

Kemudian data yang di dapat dari key informen tersebut akan dijadikan 

sebagai data pendukung di dalam mendapatkan hasil penelitian yang akurat. 
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3.5  Teknik Pengumpulan Data  

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, 

dimana peneliti mengamati bagaimana pelaksanaan administrasi yang 

diberikan kepada pengunjung. seperti, penataan buku, prilaku dan sikap 

petugas terhadap pengunjung, sarana dan prasarana, dan proses pembuatan 

kartu perpustakaan, peminjaman buku dan pengembalian buku. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dan 

informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada 

responden terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Angket 

Angket yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian yang 

diberikan kepada responden. 

 

3.6  Analisis Data 

Penulis  menganalisis  data  dengan  cara  deskriptif  kualitatif  yaitu  

data  yang terkumpul di olah dan di analisis dengan menggunakan skala 

likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 



 46 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen 

yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan maka data 

informasi yang di peroleh akan di kelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

dengan rumus persentase (Husaini Usman 2009:146) sebagai berikut: 

P = 
 

 
      

Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Dalam penentuan kriteria penulis menggunakan teori Hartono 

(2006:30) yaitu, penilaian dilakukan pengelompokan menjadi lima kriteria 

yaitu: Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, Tidak Baik, sebagai 

berikut: 

a. Sangat Baik  : 81% - 100% 

b. Baik   : 61% - 80% 

c. Cukup Baik  : 41% - 60% 

d. Kurang Baik  : 21% - 40% 

e. Tidak Baik  : 0% -  20% 

Dengan menggunakan teknik pengukuran diatas, maka hasil penelitian 

akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Pelayanan 

Administrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 


