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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan 

data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian, guna menjawab 

permasalahan yang diselidiki. Penggunaan  metodelogi ini di maksudkan   untuk 

menentukan data akurat dan signifikan dengan permasalahan sehingga dapat 

digunakan untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti.  

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Peneltian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. 

Penelitian ini lebih kepada menekankan interpretasi dari peneliti berdasarkan 

teori-teori yang ada. 

Penelitian Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan 

sedalm-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset kualitatif 

tidak menggunakan besarnya populasi atau sampling, bahkan populasi atau 

samplingnya sangat terbatas. Jika data sudah terkumpul dan mendalam serta dapat 

menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainya. 

Disini yang ditekankan adalah persoalan kedalam (kualitas) dan bukan banyaknya 

(kuantitas) data.
48

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan  di  Universitas Abdurrab Pekanbaru Jalan Riau 

Ujung No.73 Tampan, Kota Pekanbaru. 

b. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis terhitung 25 Mei 2018. 
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C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ialah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Berdasarkan sumbernya jenis data dapat digolongkan menjadi dua yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

penelitian itu sendiri. Data tersebut diperoleh langsung dari sumber asliatau 

tidak melalui media. Sumber data primer dapata berupa opini subjek atau 

orang secara individu atau kelompok. Dan adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi mengenai 

“Strategi Humas Universitas Abdurrab Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan 

Branding Kampus”. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis 

berupa dokumen, laporan, kliping berita, dan kuisioner yang berkenaan 

dengan “Strategi Humas Universitas Abdurrab Pekanbaru Dalam 

Mensosialisasikan Branding Kampus”. 

 

D. Informan (Narasumber) Penelitian 

Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan keteranga 

dan informasi mengenai maslah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai 

narasumber selama proses penelitian.
49

 

a) Keynforman (Narasumber) 

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan 

penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi 

dengan wilayah tempat tinggal. Misalnya Akademisi, Budayawan, Tokoh Agama 

dan Tokoh Masyarakat.
50
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Informan kunci dalam penelitian ini adalah Wakil Rektor I Universitas 

Abdurrab Bapak Dr. M. Saeri, M.Hum. dan Kabag Humas Universitas Abdurrab 

Pekanbaru Bapak Kenepri S.Ip.  

 

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 data tertentu.
51

 

Penelitian ini menggunakan metode dalam mengumpulkan data penelitian 

yaitu : 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Field Research adalah 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 adalah 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 dari sumbernya. 

b) Observasi 

Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang 

berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Data yang diperoleh adalah 

data yang segar, dalam arti data yang dikumpulkan diperolehdari subjeck pada 

saat terjadinya tingkah laku. Keabsahan alat ukur dapat diketahui secara 

langsung. Tinggakh laku yang diharapkan mungkin akan munccut atau 

mungkin juga tidak muncul. Karena tingkah laku dapat dilihat, maka kita 

dapat segera mengatakan bahwa yang diukur memang sesuatu yang 

dimaksudkan untuk diukur.  
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c) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah digunakan data untuk menelusuri data historis.
52

 Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini berupa baik artikel, jurnal, majalah yang 

bersangkutan dengan Universitas Abdurrab Pekanbaru. 

2. Penelitian Perpustakaan (Library Receach) 

Penelitian Perpustakaan atau yang sering dikenal sekarang Metode 

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dengan cara membaca bahan 

masalah yang sedang diteliti. 

 

F. Validasi Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. 

Karena itu ke-validitas data sangatlah penting. Melalui validitas data kredibelitas 

(kepercayaan) penelitain kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan validitas data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi 

adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti keenarannya dengan data 

empiris yang tersedia.
53

 

Validasi data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

data atau triangulasi sumber yakni membandingkan hasil data penelitian yang 

diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil data 

penelitian dari narasumber lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan informasi 

yang berkaitan dengan perencanaan komunikasi Humas Universitas Abdurrab 

Pekanbaru. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak 

bersifat uraian dari hasil wawancara dan study dokumentasi. Data yang diperoleh 

akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. 

Teknik analisis data terdapat 4 bentuk antara lain sebagai berikut :
54
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1. Pengumpulan Data (Data Collections) 

Data Collections merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

2. Reduksi Data (Data Reductions) 

Data Reductions adalah proses pemilihan, abstraksi, dan transformasi data 

kasar yang diperoleh dari lapangan study. 

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. 

Penyajian juga dapat dalm bentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. 

4. Vervikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Vertification) 

Conclution Drawing and Vertification adalah merupakan kegiatan akhir dari 

analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu 

menemukan maknadata 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 Universitas Abdurrab Pekanbaru dibagian humas terutama 

yang berkaitan dengan Strategi Humas Universitas Abdurrab Pekanbaru Dalam 

Mensosialisasikan Branding Kampus. 

 

 

  


