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BAB III

METODELOGI 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 UPT. Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan

Dokumentasi Daerah Kecamatan Siak kecil Kabupaten Bengkalis yang berlokasi

di Jl.Jend.Sudirman Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten

Bengkalis. Waktu dilakukannya penelitian ini sejak Bulan Oktober 2013 sampai

Bulan Desember 2013.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

3.3.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian

melalui wawancara yang ditujukan kepada pengunjung perpustakaan berupa
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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.

3.3.2 Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari pihak instansi berupa laporan dan

catatan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Antara lain,

seperti:

1. Jenis-jenis Sistem Kearsipan yang ada pada perpustakaan

2. Data profil perpustakaan

3. Laporan tahunan dari tahun 2006 sampai tahun 2012

4. Buku Tamu

Kuesioner yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan daftar

pertanyaan terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian yang

diberikan kepada responden

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah total keseluruhan dari objek yang akan di teliti.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Adapun yang menjadi sampel

dalam penelitian ini adalah pengunjung dan pegawai perpustakaan. Untuk

mencarinya menggunakan Rumus Slovin.
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Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel dalam Penelitian

No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase

1 Pengunjung pada bulan
November 2012 sampai
Desember 2013

328 99 15,0 %

2 Pegawai 5 5 100 %

Jumlah 335 104 17,5 %

Keterangan Rumus ;

N  =  Jumlah Sampel yang akan dicari

N  =  Jumlah pengguna atau pengunjung

E  =  error (15 % ) Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan

Sampel
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3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data, maka digunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadadakan

Tanya jawab langsung kepada responden dan responden akan

memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung kepada responden di

lokasi penelitian, untuk memperoleh data yang dapat mendukung

penelitian ini.

3. Quisioner, yaitu penyebaran angket yang berupa lembaran pertanyaan

yang telah ada alternatif jawaban, sehingga responden dapat menjawab

berdasarkan alternative jawaban yang sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya.


