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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana 

penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 

statistik atau cara kuantifikasi lainnnya.
40

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

Perawang yang beralamat di Jalan Minas-Perawang KM 26 Pinang 

Sebatang, Tualang, Kabupaten Siak, Riau. 

2. Waktu penelitian 03 November s/d 10 November 2017 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data data yang diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data ini berupa 

wawancara,dokumentasi, observasi.
41

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung dengan menggunakan media perantara atau digunakan oleh lembaga 

lainnya yang bukan pengelolanya, tetapi datanya dapat dimanfaatkan dalam 

suatu penelitian. 
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D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara porposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa 

diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan 

terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan 

sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak 

menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. 

Informan penelitian terbagi menjadi 3 yaitu:  
42

 

1. Informan Kunci (key Informan) merupakan para ahli yang sangat 

memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang 

berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah 

tempat tinggal.
43

 

Informan kunci dalam penelitian ini adalah public relations 

PT.IKPP Tbk. Perawang Hal ini dikarenakan public relations 

perusahaan ini lebih mengetahui tentang informasi yang 

dibutuhkan oleh penulis yang ingin mengetahui tentang informasi 

yang diberikan oleh public relations PT. IKPP.Tbk Perawang. 

2. Informan Tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan  diwilayah 

penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang 

masalah yang diteliti.
44

 Informan tambahan dalam penelitian yaitu 

Secretary & EO public relations PT.IKPP Tbk. Perawang dan 

Mahasiswa yang menerima program. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian berjumlah 3 

orang yaitu : 

1. Pimpinan public relations PT. IKPP Tbk Perawang Bpk Armadi, 

SE karena beliau sebagai pelaksana dan pengarah dalam program 

dalam perencanaan komunikasi eksternal melalui campus relation. 
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2. Secretary & EO public relations Ibu Irmai Sastri Arsih, SH 

sebagai membantu dn pelaksana penyusun perencanaan 

komunikasi eksternal melalui campus relation. 

3. Mahasiswa penerima perencanaan komunikasi eksternal. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu merupakan wawancara 

yang sama dengan struktur yang digunakan untuk menentukan informasi 

yang bukan baku atau informasi tunggal.
45

 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pimpinan 

public relations PT. IKPP Tbk. Perawang.  

2. Observasi  

Kegiatan yang setiap saat kita lakukan dengan perlengkapan 

pancaindranya yang kita miliki, kita sering mengamati objek-objek disekitar 

kita. Kegiatan observasi ini merupakan salah satu kegiatan yang kita lakukan 

untuk memahami lingkungan. Observasi disini diartikan sebagai kegiatan 

mengamati secara langsung tanpa mediator suatu objek untuk melihat dengan 

kegiatan yang dilakukan objek.
46

 

Observasi ini dilakukan di kantor public relations PT. IKPP Tbk. 

Perawang. 

3. Dokumentasi  

Yaitu penulis mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, dalam 

hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip. 

Dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis 

yang ada dalam bentuk surat, catatan harian, dan laporan ataupun dokumen 

foto, CD dan hardisk/film.
47
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F. Validitas Data 

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti 

sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan 

yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data 

sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat 

dipercaya. 
48

 

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil 

penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi, 

triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan 

membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua 

peneliti atau lebih serta dengan membandingkan dengan menggunakan tehnik 

yang berbeda misalnya observasi, wawancara dan dokumen. 

Menurut Maleong, Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembanding, yaitu 

dengan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian 

secara kualitatif. Artinya tehnik triangulasi adalah sebagai upaya untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari 

berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa peneliti dapat melakukan check 

dan recheck temunya dengan cara membandingkan.
49

 

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan : 

1. Sumber  

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan 

dokumentasi. 
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2. Metode  

Yaitu mengecek derajat kepercayan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

3. Penyidik 

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau 

pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pengamatan kepercayaan lainya membantu mengurangi 

kemelencengan dalam pengumpulan data. 

4. Teori 

Teori menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa 

fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih 

teori. Di  pihak lain, Patton berpendapat lain yaitu bahwa hal itu dapat 

dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding. 

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data akan 

menggunakan triagulasi sumber yaitu membandingkan hasil data 

penelitian yang diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan 

dengan hasil data penelitian dari narasumber yang lainnya. Apabila setelah 

dilakukan Trigulansi dan hasil yang diperoleh tetap sama, maka saat itulah 

penelitian bersifat valid. 

 

G. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak 

bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah 

diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk 

deskriptif. 

Teknik analisi data terdapat 4 langkah sebagai berikut :
50

 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 
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Pengumpulan data merupakan  bagian integral dari kegiatan analisis data 

yang rersedia di PT. IKKP Tbk. Perawang 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah Proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh 

dilpangan studi. 

3. Display Data 

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk 

teks  naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan 

bagan. 

4. Verfikasi  dan Penegasan Kesimpulan (conclution drawing and 

vertification) 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan 

berupa kegiatan interpetasi, yaitu menemukan makna data yang telah 

disajikan. 

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan, analisis data 

dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif 

kualitatif dengan tujuan mengemukakan gejala-gejala secara lengkap 

didalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaannya atau kondisinya. 

 

 

 

 

 

 


