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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan gaya 

kepemimpinan kepala perpustakaan dalam manajemen konflik di Perpustakaan ITB. 

Seperti yang dikemukakan oleh Jonker dkk. (2011, hlm. 71) bahwa inti dari penelitian 

kualitatif adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan struktur fenomena serta peristiwa 

dalam konteks alaminya. Selanjutnya karakteristik ini dibawa secara bersama-sama untuk 

membentuk sebuah teori mini atau model konseptual. Peneltian kualitatif adalah penelitian 

dimana peneliti membuat suatu usaha untuk memaham suatu realitas organisasi tertentu 

dan fenomena yang terjadi dari perspektif semua pihak yang terlibat.  

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memudahkan temuan-temuan baru 

di lapangan seiring dengan proses penelitian. Keegan (dalam Putra 2013, hlm. 87) 

menerengkan hakikat penelitian kualitatif sebagai berikut; “It explores questions such as 

what, why, and how, rather rhan how many or how much; it is primarly concerned with 

meaning rather than measuring. Understanding why individuals and group think and 

behave as they do lies at the heart of qualitative research.” Penelitian ini didesain dengan 

menggunakan pendekatan deskrptif yang mana data yang terkumpul bisa apapun tidak 

hanya mengacu pada angka-angka namun bisa berupa suara, gambar, penjelasan dan 

sebagainya. Penelitian deskriptif ini dapat dilakukan melalui masalah yang akan diteliti, 

serta dapat berfokus pada satu persoalan tertentu serta mengandung fakta yang sesuai 

dilapangan. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif yang bertujuan agar dapat menjelaskan bagaimana 

pemimpin perpustakaan dalam manajemen konflik atau penyelesaian konflik di organisasi 

perpustakaan ITB. 

 

3.2  Lokasi dan Partisipan Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini akan dilaksanakan di Perpustakaan ITB yang berlokasi di Jalan V 

Kawasan ITB Kampus Ganesa, Jl. Ganeca No.10, Lb. Siliwangi, Coblong, Kota 

Bandung, Jawa Barat 40132. 

3.3 Partisipan 

Subjek penelitian/Partisipan ini merupakan kepala perpustakaan dan staf-staf dari 

perpustakaan ITB itu sendiri. Subjek penelitian diatas merupakan orang-orang yang akan 

dijadikan informan/partisipan dalam penelitian ini.  

Tabel 3.1 

Partisipan 

 

Subjek penelitian Jumlah 

subjek 

Keterangan 

Kepala Perpustakaan ITB 1 Pihak yang akan peneliti observasi 

dan pemberi informasi dalam 

penelitian (key informan) 

Wakil kepala 

perpustaakan 

1 Pemberi informasi dalam penelitian 

(informan) 

Kepala bidang 3 Pemberi informasi dalam penelitian 

(informan) 

Pustakawan 2 Pemberi informasi dalam penelitian 

(informan) 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Menurut Nasution (Dalam Sugiyono 2015, hlm. 64) menyatakan bahwa 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yangs 

sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) 

maupun yang sangat jauh (bemda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.  
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Kartono (dalam Gunawan 2015, hlm. 143) memiliki pendapatnya sendiri mengenai 

observasi yakni observasi ialah studi yang disengaja dan sitematis tentang fenomena 

sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya 

dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari 

interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba 

kompleks dalam pola-pola kultur tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif 

harus dalam konteks alamiah (naturalistik). 

2. Wawancara 

Sugiyono (2015, hlm. 72) berpendapat bahwa wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data 

ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-

tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 

3. Dokumentasi 

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Gunawan 2015, hlm. 178) tingkat 

kredibilitas suatu penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh 

penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada. Dapat disimpulkan bahwa 

dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, 

baik berupa sumber tertulis, flm, gambar (foto), dan karya-karya monumental, 

yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. 

3.5 Instrumen Data 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama yang digunakan adalah peneliti yang berperan 

sebagai human instrument. Mengingat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini masih 

belum terdeskripsikan dengan jelas. Namun setelah fokus penelitian jelas, maka instrumen dapat 

dibuat dan dikembangkangkan sesuai dengan data yang hendak diambil di lapangan. Instrumen 

penelitian ini dapat berupa angket wawancara yang dibuat sendiri oleh peneliti, instrumen 

tersebut berisiskan pertanyaan yang dikembangkan dengan mengacu pada rumusan penelitian 

yang telah dibuat. Selain itu, peneliti juga membuat rambu-rambu peringatan yang akan 

dijadikan sebagai acuan ketika kegiatan observasi berlangsung (terlampir). 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Mulyatiningsih (2013, hlm. 44) menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif 

berbeda dengan proses analisis data kuantitatif. Data kualitatif berupa sekumpulan hasil 

wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, 

dan sebagainya sehingga data penelitian kualititatif memiliki banyak variasi. Proses 

analisis data kualitatif dimulai dengan mengorganisasikan seluruh data yang telah 

dikumpulkan dari berbagai sumber tadi. Data tersebut kemudian diberi kode-kode 

(pengkodean) dan dikelompokan sesuai dengan tema permasalahan atau pertanyaan 

penelitian. Setelah dikelompokan dalam satu tema yang sama, data kemudian dibaca 

kembali, ditelaah dan dipelajari. Data yang memiliki makna sama kemudian digabung 

menjadi satu agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan. 

Data yang tidak relevan dengan tema atau pertanyaan penelitian dan isinya tidak 

terlalu penting sebaiknya dibuang saja atau direduksi. Sebaliknya, meskipun data tersebut 

berada di luar tema yang direncanakan, namun jika data tersebut cukup penting maka dapat 

digunakan untuk memperkaya pembahasan hasil penelitian. Data yang telah dikelompokan 

tersebut kemudian disusun kembali menjadi abstraksi atau rangkuman inti sesuai dengan 

tema atau permasalahan yang diteliti. Proses analisis kemudian dilakukan peneliti dengan 

mengembangkan abstraksi tersebut menjadi paparan yang mendalam berdasarkan 

pemahaman peneliti selama proses pengumpulan data sampai menemukan esensi dari 

fenomena yang diteliti. Peneliti menjelaskan secara sitematis dan logis tentang bagaimana 

fenomena itu terjadi. Untuk membantu agar peneliti mampu menganalisis data secara 

mendalam dengan penjelasan yang tepat, peneliti dapat mengkaji kepustakaan, 

mengkonfirmasikan temuan dengan teori yang sebelumnya.  

Temuan-temuan yang diperoleh peneliti kemudian diuji keabsahannya dengan 

triangulasi, pengecekan teman sejawat dan perjuangan pengamatan. Sugiyono (2015, hlm. 

91) mengemukakan bahwa setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti 

melakukan antisipatory sebelum melakukan reduksi data. Gunawan (2015, hlm 210) 

mengemukakan bahwa data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas 

dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, 

tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena 
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penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi diablik pola dan 

data yang tampak.  

Miles & Huberman (dalam Gunawan 2015, hlm. 2010) berpendapat bahwa data 

yang sudah direduksi maka langkah selajutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data 

sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih 

meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan 

pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang 

didukung dengan matriks jaringan kerja. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian 

yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Triangulasi 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan peneliti dalam 

memperoleh suatu data maupun informasi dari informan. Data dan informasi 

tersebut dapat digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian yang telah 

ditetapkan. Menurut Noor (2012, hlm. 138) mengemukakan bahwa “teknik 

pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk 

Data 

Collection 

Data 
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Data 

Reduction 

Conclusion: 
Drawing/verifying 

Gambar 3.1 

Komponen dalam Analisa Data Model 

Interaktif (Miles dan Huberman, 1992) 
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menjawab rumusan masalah penelitian”. Triangulasi teknik, berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serempak. 

 

 

 

 

 

 

Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Triangulasi “Teknik” Pengumpulan Data 

(bermacam-macam cara pada sumber yang sama) 

Sugiyono (2015, hlm. 276) 

 

Gambar 3.3 

Triangulasi “Sumber” Pengumpulan Data (Suatu teknik 

pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A, B, C) 

Sugiyono (2015, hlm. 277) 
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Dalam hal triangulasi, Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2015, hlm. 277) 

menyatakan bahwa “the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, 

rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of whatever is being 

investigated.” Tujuan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa 

fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah 

ditemukan. Sugiyono (2015, hlm 278)  menjelaskan bahwa triangulasi juga merupakan 

salah satu teknik pengujian kredibilitas data, dengan demikian bila pengumpulan data 

dengan teknik triangulasi, maka data yang diperoleh akan menjadi lebih kredibel dan pasti. 

3.7 Isu Etik 

Data penelitian ini diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti, informan, 

ahli, serta lembaga peprustakaan ITB sebagai lembaga penaung. Dengan kesadaran 

penuh, peneliti berkomitmen untuk tidak memberikan dampak negatif kepada seluruh 

pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini baik secara fisik maupun psikologi. 

 

 


