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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan waktu penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada sekolah SMP 5

Kairatu, tepatnya di desa Kamarian, kota Ambon. Penelitian

ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan

September 2013. Sedangkan, pelaksanaan pengambilan data

di lapangan dilakukan pada bulan Desember sampai dengan

bulan Januari 2014.

3.2    Jenis data penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis

penelitian yang menguraikan data-data yang diperoleh untuk

menganalisis rumusan masalah sehingga diperoleh suatu

gambaran yang jelas dan rinci terhadap permasalahan yang

diteliti (Sugiyono, 1999:6). Dalam kasus ini peneliti mencoba

mendeskripsikan tentang kinerja layanan perpustakaan

sekolah, di sekolah menengah pertama (SMP) 5 Kairatu, dan

upaya yang dilakukan untuk peningkatan perpustakaan

sebagai sumber belajar di sekolahini.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui

wawancara langsung dengan kepala sekolah, guru, petugas

perpustakaan dan siswa. Sedangkan data sekunder dalam

penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan perpustakaan sekolah tempat penelitian.



38

3.3 Teknik pengumpulan data
1. Wawancara

MenurutEsterberg (2002) yang dikutipSugiyono

(2013:384) wawancaraadalah “a meeting of two persons

to exchange information and idea through question and

responses, resulting in comunication and joint

construction of meaning about a particular

topic.”Wawancara adalah petemuan antara dua orang

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu

topik. Wawancara merupakan salah satu teknik

pengumpulan data untuk mendapatkan infromasi

dengan cara bertanya langsung kepada responden.

Wawancara didalam penelitian ini dilakukan dengan

bebas, tidak terstruktur dengan pertanyaan yang

terbuka, dan bersifat lentur guna menggali pandangan

subjek penelitian tentang hal-hal yang sangat

bermanfaat bagi penelitian. Kelonggaran dan kelenturan

wawancara ini diharapkan sangat bermanfaat untuk

menggali kejujuran informasi sehingga mampu

memberikan informasi yang sebenarnya (Yin, 1996:108-

109). Wawancara digunakan untuk menggali informasi

dari kepala sekolah, guru, petugas perpustakaan, dan

siswa mengenai fasilitas perpustakaan, ketenagaan

perpustakaan, administrasi perpustakaan, dan layanan

perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan

tahun 2011.
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2. Observasi
Menurut Marshall (1995) yang dikutip Sugiyono

(2013:377) menyatakan “through observation, the

researcher learn about behavior and the meaning

attached to those behavior”. Melalui observasi peneliti

belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku

tersebut. Menurut Sugiyono (2009) observasi terstruktur

adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis,

tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana

tempatnya, artinya observasi terstruktur dilakukan

apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variable

apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan

peneliti melakukan instrument penelitian yang telah

diuji validitas dan reliabilitasnya. Dalam penelitian ini

peneliti akan melakukan pengukuran terhadap kinerja

layanan perpustakaan di SMP Negeri 5 kairatu.

3. Dokumentasi
Dalam studi dokumentasi data akan didapatkan

lewat dokumen-dokumen tertulis yang diperoleh dari

SMP Negeri 5 Kairatu yang berhubungan dengan kinerja

layanan perpustakaan.

3.4 Analisis data
Data yang sudah terkumpul akan dianalisis

dengan menggunakan model analisis kesenjangan (Gap

Analysis). Data ini berasal dari wawancara dengan

responden, observasi dan juga dengan mempelajari
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dokumen yang didapat dari SMP Negeri 5 Kairatu.

Dengan data yang sudah terkumpul, maka penulis akan

merangkum, memilih, mengkategorikan dam

memaknakan data sesuai dengan focus pembahasan.

3.5. Validasi data

Keabsahan temuan ini, penulis memakai teknik trianggulasi

data. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu trianggulasi data

dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan

wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, dan

data hasil dokumentasi dengan pengamatan.




