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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penilitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif 

Kualitatif.Penelitian ini lebih menekankan kepada interpretasi dari peneliti 

berdasarkan teori-teori yang ada. 

Penelitian Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam- dalamnya.Riset 

kualitatif tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan 

populasi atau samplingnya sangat terbatas.Jika data terkumpul sudah 

mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu 

mencari sampling lainnya. Disini yang ditekankan adalah persoalan 

kedalaman (kualitas ) data bukan banyaknya (kuantitas) data.
26

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu di Rumah sakit 

Umum Derah Bangkinang yang terletak dijalan lingkar luar Batu Bela Km I 

Kabupaten Kampar. 

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan terhitung dimulai dari 

bulan Februari sampai dengan Juli 2017. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli atau tidak melalui media, sumber data primer dapat berupa 

opini subjek atau orang secara individu atau kelompok.
27
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Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

wawancara, dan dokumentasi mengenai Aktivitas Humas Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Bangkinag. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dalam bentuk 

dokumentasi, laporan, kliping berita, dan kuisioner yang berkenaan 

dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan 

keterangan dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat 

berperan sebagai narasumber selama proses penelitian.
28

 

Menurut Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan 

untukmemberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi 

seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar 

penelitian.
29

 

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive 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.
30

 

Informan penelitian terbagi menjadi 2 yaitu:    

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, 
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misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
31

 

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Humas Rumah Sakit 

Umum Daerah Bangkinang. 

2) Informan Tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan  diwilayah penelitian 

yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti.
32

 

Informan tambahan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu menjabat 

Sebagai Personal Admin Staf Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan 

Customer Relation Administration Rumah Sakit Umum Daerah 

Bangkinang. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Data diperoleh dari proses yang disebut pengumpulan data. 

Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai proses mendapatkan data 

empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.
33

 

 Penelitian ini menggunakan Metode dalam mengumpulkan data penelitian 

yaitu: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Field research yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung guna 

memperoleh data yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data dari 

lapangan dapat diperoleh dari : 

a) Wawancara atau interview 

Wawancara atau interview yaitu percakapan antara periset (seseorang) 

yang berharap mendapatkan informasi dan informan (seseorang) yang 

diasumsi mempunyai informasi penting tentang suatu 

objek..Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung darisumbernya. 
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b) Dokumentasi 

Dokumenter atau dokumentasi adalah digunakan data untuk 

menulusuri data Historis.
34

 

Metode Dokumentasi dalam penelitian ini berupa baik Artikel, Jurnal, 

Majalah yang bersangkutan dengan Rumah Sakit Umum Daerah 

Bangkinang. 

2. Penelitian keperpustakaan (Library Research) 

 Penelitian keperpustakaan atau yang sering dikenal sekarang Metode 

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca bahan 

masalah yang sedang diteleti. 

 

F. Validitas Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang 

objektif.Karena itu ke validitas data sangatlah penting.Melalui validitas data 

kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai.Dalam penelitian 

ini untuk mendapatkan validitas data dilakukan dengan triangulasi.Adapun 

triangulasi adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya 

dengan data empiris yang tersedia.
35

 

Validitas data dalam penelitian ini maka penelitian menggunakan 

teknik triangulasi data atau triangulasi sumber yakni membandingkan hasil 

data penelitian yang diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan 

dibandingkan dengan hasil data penelitian dari narasumber lainnya.Dalam 

penelitian ini menggunakan informasi yang berkaitan dengan perencanaan 

komunikasi Humas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. 
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G. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, 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 :
36

 

1. Pengumpulan data (Data Collection) 

Pengumpulan data merupakan bagian Integral dari kegiatan 

Analisis data.  

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 dalam 

pengolahan data, maka Data akan dianalisis ketika semua data baik  

berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum 
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Daerah Bangkinang dibagian Devisi Humas terutama yang berkaitan 

dengan perencanaan komunikasi Humas RSUD Bangkinag dalam 

memberikan pelayanan Prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


