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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya 

melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan 

besarnya populasi sumpling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. 

Disini yang lebih ditentukan adalah persoalan kedalam (kualitas) data bukan 

banyaknya (kuantitas) data.
34

 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, jenis deskriptif ini bertujuan membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta populasi atau 

objek tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian 

kualitiatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi 

karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung 

dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.
35

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Riau yang terletak di Jl. Sudirman No. 235 Pekanbaru. Sedangkan waktu 

penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus sampai Okober 2017 

 

C. Sumber Data 

Data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena 

ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menunjukan ketepatan 

pengambilan kesimpulan data yang telah diperoleh, dikumpulkan dan dikaji sesuai 

dengan fokusnya.
36
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Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan 

data sekunder.  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari 

sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk 

dimanfaatkan data primer apat berbentuk opini subjek secara individual 

atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), 

kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu.
37

 

2. Data Sekunder (secondary data) 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan 

oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya, tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder pada 

umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga 

tertentu yang dipublikasikan.
38

 

 

D. Informan Penelitian 

1. Informan  

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Bapak 

kepala Kasubbag informasi dan humas yakini Dedi Sahrul, M.Kom, 

penyusun bahan siaran dan pemberitaan yakni Hj.Musdlifah, S.Sos, 

penyusun bahan bimbingan teknis yakni Belendina Sentiana S, S.Th, dan 

pengadministrasian yakini Joni Sudiana, S.Pd.I 

2. Informan Pendukung 

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah foto dokumentasi, 

berita online yang bisa diakses diwesite resmi Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Riau dan media internal yaitu majalah 

Dinamis yang akan melengkapi atau memperkuat dari informan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh pengumpulan data penulis mengumpulkan data dalam 

beberapa teknik yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi   

Observasi adalah dalam metode ilmiah bisa diartikan sebagai pengamatan 

dan catatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam 

artian observasi sebenarnya tidak terbatas kepada pengamatan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.
39

 

2. Wawancara (interview) 

Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder). 

Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau 

tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak. Wawancara 

juga dapat dilakukan melalui telepon.
40

 

Pewawancara adalah peneliti dan informan, dalam penelitian ini informan 

yang di wanwancarai yaitu empat orang adalah kepala Sub Bagian 

Informasi dan humas satu orang, staff penyusun bahan dan pemberitaan 

satu orang, staff penyusun bahan bimbingan teknis satu orang dan staff 

administrasi bagian humas satu orang. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana pengelolaan majalah Dinamis sebagai media 

internal oleh humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data mengenai hal-hal yang variabel 

yang berupa catatan, transkip buku surat kabar, majalah, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.
41

 Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu 

dokumentasi berbagai liputan kedaerah-daerah, pelatihan kesekolah dan 

rapat staf humas untuk pengelolaan majalah Dinamis.  
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F. Validitas Data 

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan validitas 

data atau pengujian pemerikasaan keabsahan data.  Validitas data disebut juga 

keabsahan data sebagai instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat 

dipercaya. Dalam penelitian ini untuk menjamin kebenaran validitas data maka 

penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Yaitu membandingkan atau 

mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber 

yang berbeda.
42

 

Adapun jenis-jenis triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi waktu, 

triangulasi teori, triangulasi periset, dan triangulasi metode. Dalam penelitian ini 

untuk menjamin kebenaran validitas data maka penulis menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
43

  

Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara 

membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan dokumentasi 

serta membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakasn dalam penelitian ini adalah analisis 

data Hubermen dan Miles yang disebut dengan model interaktif. Model interaktif 

ini terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

1. Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, pemfokusan, 

abstrak dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan organisasi informasi yang memungkinkan 

simpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti 

mengetahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu 
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pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Dengan 

mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang terus dilakukan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap terakhir pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan yang 

berasal dari berbagai temuan dilapangan kemudian reduksi, disajikan, dan 

selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan gambaran 

mengenai Pengelolaan Majalah Dinamis Sebagai Media Internal Oleh Humas 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau.
44
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