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BAB  III METODE PENELITIAN     

3.1    Jenis Penelitian       

Menurut Maelong, Penelitian Kualitatif merupakan 

penelitian ilmiah yang berorientasi pada fenomena dalam kontak 

sosial secara langsung (Buku Metodologio penelitian kualitatif, 

Herdiansyah Haris 2010). Jenis penelitian ini menekankan pada 

penelitian deskriptif. Menurut Setyosari (2016:50) penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan suatu keadaan, objek, peristiwa atau segala sesutau 

yang terkait dengan variabel yang bisa dijelaskan dengan angka 

ataupun kata-kata. 

Tipe penelitian ini adalah untuk mengungkapakan secara 

mendalam strategi pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan minat baca 

masyarakat. Dengan menggunakan teknik analisis SWOT dalam 

menentukan strategi-strategi pengembangan di dinas terkait. 

Tentunya dibantu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

3.2 Fokus Penelitian 

Dalam melakukan penelitian haruslah memiliki fokus 

penelitian untuk membatasi dalam pembahasan sehingga 

menjadikan objek yang diteliti untuk penelitian tidak meluas. 

Dengan fokus penelitian diharapkan lebih terarah dan tepat 

sasaran. 

Penelitian ini berfokus pada beberapa pokok pembahasan 

yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang 

Strategi Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Provinsi Jambi dalam meningkatkan minat baca masyarakat. 
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Fokus penelitian ini adalah : 

1) Strategi Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Minat Baca 

Masyarakat. Strategi pengembangan dinas tersebut 

dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. 

2) Faktor pendorong dan penghambat strategi pengembangan 

dinas perpustakaan dan arsip daerah provinsi jambi dalam 

meningkatkan minat baca masyarakat. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebuah 

penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan 

tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena 

dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan 

sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam 

melakukan penelitiannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah 

Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi di Jalan 

Rd. P Kolopaking No. 65 Telanaipura Jambi. Dalam penulisan 

penelitian tertarik sebab penelitian ini mengkaji lebih dalam 

tentang strategi pengembangan dinas perpustakaan dan arsip 

daerah provinsi jambi dalam meningkatkan minat baca 

masyarakat. 

3.4 Sumber Data 

Hidayatullah (2015:7) terdapat 2 jenis sumber data yang 

diperlukan dalam penelitian : 

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari objek 

secara langsung. Data ini diperoleh dari informan pihak 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi 

yang dilakukan dengan proses wawancara. 
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2. Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung 

sebagai penguat dari data primer yang berasal dari 

dokumen-dokumen, naskah dan literatur-literatur. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Hidayatullah (2015:7) pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan cara : 

1. Penelusuran literatur 

Penelusuran literatur adalah teknik mengumpulkan data 

dengan menggunakan beberapa data dari penelitian 

sebelumnya yang dapat diminta dari instansi yang 

berkaitan langsung sebagai sumber acuan penulisan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab langsung dengan 

narasumber atau orang-orang yang mampu memberikan 

bahan- bahan yang diperlukan untuk proses penelitian. 

3. Pengamatan 

Pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan 

memperhatikan keadaan, baik secara langsung atau tidak 

langsung. 

4. Dokumentasi 

Menurut Salim, dkk (2019:100) dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

gambar, catatan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan smartphone untuk 

mendokumentasikan kegiatan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010:244) analisis data adalah 

tahapan mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

di peroleh sebelumnya 
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dari hasil wawancra, dokumentasi, literatur dan lain 

sebagainya. Kemudian data-data tersebut akan melalui tiga 

tahapan : 

1. Data Reduksi 

Data yang diperoleh melalui proses wawancara, 

observasi dan dokumentasi dicatat secara rinci, 

dikumpulkan kemudian di kelompokkan pada hal-hal 

pokok dan di fokuskan pada inti permasalahan sehingga 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek 

penelitian. 

2. Penyajian Data 

Tahapan setelah data di reduksi kemudian penulis 

melakukan penyajian melalui bentuk teks yang bersifat 

naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan akhir dari analisis data yaitu dengan penarikan 

kesimpulan. Pada tahap ini penulis melakukan 

pengecekan kembali data yang akan disajikan. 

Kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. 

 


