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BAB III

MEODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2015

sampai November 2015. Sedangkan tempat penelitian ini dilaksanakan di

Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Tambang Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Tenaga Arsip, dan Objeknya

adalah Profesionalisme Tenaga Arsip di Sekolah Menengah Atas Negeri

lTambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

C. Informan Penelitian

Informan penelitian terbagi menjadi dua yaitu informan kunci dan

informan tambahan.dalam penelitian ini informan kunci ialah tenaga arsip

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar dan informan tambahan adalah Kepala sekolah dan

Kepala Tata Usaha.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
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mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di

tetapkan.17

Sehingga untuk mengambil data yang diperlukan  dalam penelitian

ini, maka penulis mengambil dari beberapa teknik,diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau autoritas(seorang

ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah). Pertanyaan yang diajukan

biasanya disiapkan terlebih dahulu dan diarahkan pada informasi-

informasiyang akan di garap atau ditulis.18

2. Observasi, Dengan cara mengamati secara langsung ke lokasi untuk

mengumpulkan data secara langsung. Teknik ini di gunakan penulis

untuk mengumpulkan data tentang keadaan lokasi penelitian.

3. Dokumentasi, yaitu mengambil informasi yang berkaitan dengan

penelitian ini dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara

sistematis transkip wawancara,catatan lapangan,dan bahan-bahan lain

yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahamam terhadap bahan-

17Sugiyono,Memahami Peneitian Kualitatif,(Bandung:Alfabeta,2014), h 62.
18Nursalim,Pengantar Kemampuan Berbahasa Indonesia Berbasis Kompetensi,

(Pekanbaru:zanafa publishing,2011),h.94.
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bahan tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang

lain.Dalam penelitian kualitatif,data dianalisis pada saat pengumpulan data

dan setelah pengumpulan data.19

19Syamsuddin dan vismaia S ,Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (bandung:pt
rosdakarya,2009), h. 110


