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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah berusaha 

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi  situasi atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang ada dimasyarakat. Bungin mengatakan yang menjadi objek 

penelitian, dan berupaya menarik realitas itu keperum sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena 

tertentu.
53

 

Kriyantono mengatakan dalam riset deskriptif kualitatif bertujuan untuk  

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau 

sampling bahkan populasi atau sampling sangat terbatas. Jika data yang terkumpul 

sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu 

mencari sampling lainnya. Lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman 

(kualitas) data bukannya (kualitas) data bukannya (kuantitas) data.
54

 

Metode penelitian adalah tanggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan 

pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dna hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
55

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI 

Pekanbaru Jl. Bangau Sakti/Mawar, No.98, Kecamatan Tampan, Kp. Melayu, 
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Tampan Kota, Kota Pekabaru, Riau 28293, Indonesia. Waktu penelitian dimulai 

dari April 2017 sampai Agustus 2017.
56

 

 

C. Sumber Data 

Data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena 

ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menunjukkan ketepakan 

pemngambilan kesimpulan data yang telah diperoleh, dikumpulkan dan dikaji 

sesuai dengan fokusnya.
57

 

a. Data primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung 

melalui observasi dan wawancara.
58

 Sumber data utama yang dimaksudkan 

Lofland adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi, fakta, dan 

gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian, atau sumber pertama 

dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu 

adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.  Data 

Sekunder (secondary data), adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perentara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh 

lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan 

dalam suatu penelitian tertentu. Data ini sebagai data sekunder yang diperoleh dari 

dokumen, foto, surat, dan lain lain yang ada dikementerian agama kota 

pekanbaru.
59

 

Menurut Moleong dalam proses penelitian, sumber data utama dihimpun 

melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan 

foto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan 

berperan-serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar, dan bertanya.
60
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi atau tersedia melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai 

organisasi atau perusahaan.
61

 Sementara sumber data tambahan adalah segala 

bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Atau sumber data 

kedua sesudah sumber dara primer. Meskipun disebut setiap sumber kedua 

(tambahan), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama 

dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan 

dokumen resmi.
62

 

 

D. Informan Penelitian 

Pada penelitian kualitatif narasumber sangat penting, bukan sekedar 

memberi respon, melainkan juga sebagai pemberi informasi. Karena itu, ia disebut 

informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) 

atau disebut juga subyek yang diteliti. Karena ia merupakan aktor dan pelaku yang 

ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang 

diberikan.  

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini dengan menggunakan 

purposive sampling. Teknik ini mencangkup orang-orang yang diseleksi atas 

dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh periset berdasarkan tujuan riset.
63

 

Kriteria informan yang periset tentukan untuk penelitan ini adalah orang yang 

mengetahui tentang SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru yang 

memanfaatkan media cyber PR sebagai kegiatan publikasi mengenai 

ekstrakulikeler sekolah dan ikut memanfaatkan media cyber PR dalam 

pengembangan SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru. Teknik 

purposive sampling ini penulis gunakan karena lebih mudah untuk mendapatkan 

informan jika mereka memang ahli dibidang tersebut. Dari hasil seleksi yang telah 

penulis lakukan ada tiga informan kunci yang penulis ambil sesuai dengan kriteria 
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yang telah penulis tentukan, dan juga informan pendukung untuk membantu 

menambah dan menguatkan data penelitian yang didapat dari informan kunci. 

1. Informan Kunci  

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Sekolah 

SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru, Wakil Kepala Bidang Humas 

dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dudi) dan Kepala Labor Komputer di SMK 

Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru. 

2. Informan pendukung  

Informan pendukung Yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah 

penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang 

diteliti.
64

 Informan pendukung dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu 2 

orang perwakilan dari SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru, dan 2 

orang perwakilan dari masyarakat Pekanbaru. 

Tabel 3.1  

Daftar Informan Penelitian 

 

No  Nama  Jabatan Keterangan 

1 Syarullah Jadid, S.Pd Kepala Sekolah SMK 

 Farmasi Ikasari Yayasan 

 UNRI Pekanbaru 

Informan Kunci 

2 Taupit Hidayat, 

 S.Farm,Apt 

Wakil Kepala Bidang 

 Humas dan Dunia Usaha 

 dan Dunia Industri (Dudi) 

Informan Kunci 

3 Rolimarta, ST Kepala Labor Komputer Informan Kunci 

4 Sumetri Elona, S.Pd Wakil Kepala Bidang 

 Kesiswaan 

Informan 

Pendukung 

 Fitria Ningsih, S.Si, Guru Kimia Informan 

Pendukung 

6 Nani Hariyani Masyarakat Informan 

Pendukung 

7 Titik purnamawati Masyarakat Informan 

Pendukung 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, 

diantaranya: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
65

 Dalam 

penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah SMK 

Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru yang bertindak langsung dengan cyber 

PR, kemudian dengan humas SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru 

yang ikut serta dalam keberadaan media cyber, kemudian dengan pengelola media 

yang bertindak langsung dengan cyber Public Relations SMK Farmasi Ikasari 

Yayasan UNRI Pekanbaru, kemudian dengan siswa-siswi SMK Farmasi Ikasari 

Yayasan UNRI Pekanbaru dan masyarakat sekitar lokasi SMK Farmasi Ikasari 

Yayasan UNRI Pekanbaru. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan 

tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan 

dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan 

pertanyaan.
66

 Peneliti disini menggunakan metode observasi partisipan, yang 

mana peneliti hanya mengamati kehidupan individu maupun kelompok dalam 

situasi yang nyata tanpa di pantau ataupun diatur secara berurutan.
67

 Maka penetiti 

hanya mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh narasumber, sehingga peneliti 

nantinya bisa mendapatkan tambahan data yang dibutuhkan peneliti di dalam 

menyusun skripsi penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai 
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macam, yang mana tidak hanya dokumen resmi.
68

 Metode dokumentasi ini 

merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang mana untuk 

melengkapi data-data yang diperoleh dilapangan. Yang bertujuan untuk 

mendukung analisis dan interprestasi dari data itu sendiri. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistema 

triangulasi. Triangulasi maksutnya disini yaitu pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, di dalam triangulasi 

menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
69

 

Dengan demikian peneliti melakukan pengujian data dengan mengecek 

data dari berbagai sumber, dan kemudian menganalisis data yang didapat 

dilapangan kemudian mengevaluasi dan mencocokkan dengan narasumber yang 

lain, sehingga nantinya bisa mendapatkan data yang beragam yang sesuai dengan 

data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penetlitian kualitatif berbeda dengan penelitian 

kuantitatif. Jika dalam  penelitian kuantitatif analisis datanya berbentuk statistik 

maka dalam penelitian kualitatif berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-

narasi, gambar-gambar dan bukan berbentuk angka. Dalam penelitian deksriptif 

kualitatif  analisis datanya yaitu dengan cara mengembarkan dan menjelaskan 

permasalahan yang diteliti dalam bentuk kata atau kalimat dan bukan dalam 

bentuk angka. Data yang di analisis diperoleh melalui wawancara mendalam 

maupun observasi yang telah dilakukan. Analisis data merupakan faktor utama 

penilaian kualitas tidaknya riset atau memenuhi atau tidaknya unsur reliabilitas 

dan validitasnya.
70

 

                                                           
68

 Ibid, 70. 
69

 Sugiyono, Memahami, 3. 
70

 Ibid, 196. 



 39 

Teknik analisis data yang  digunakan penelitian ini adalah teknik filling 

system yang dikembangkan Wimmer & Dominick. Menurut teknik ini, setelah 

seluruh data dikumpulkan oleh peneliti kemudian dilakukan analisis dengan 

membuat kategori-kategori tertentu. Setelah seluruh data dimasukkan ke dalam  

kategori maka tahap selanjutnya yakni menginperprestasi data dengan 

memadukan konsep-konsep atau teori-teori yang telah ditentukan dan disusun.
71
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