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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.Penelitian 

menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang memberikan gambaran 

terhadap subjek dan objek penelitian.
45

 

Oleh karena itu penulis bermaksud menggambarkan bagaimana 

aktivitas Humas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota 

Pekanbaru dalam menyebarluaskan  Informasi Kebijakan Infrastruktur kepada 

Masyarakat Pekanbaru. 

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman  Kota Pekanbaru Jl. Datuk Setiamaharaja No 6, 

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama dua bulan pada bulan Januari-Februari 

2018. 

 

C. Sumber Data 

Untuk menjaring data-data yang diperlukan maka peniliti 

menggunakan dua sumber sebagaimana yang telah lazim digunakan dalam 

penelitian kualitatif dan kedua sumber data tersebut adalah : 

1. Sumber Primer  

Sumber primer yang sering disebut dengan dua tangan pertama 

adalah sumber data yang diperoleh langsung penelitian atau instansi 

terkait.
46

 Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah berasal dari Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman Kota Pekanbaru. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung, melalui media perantara atau digunakan oleh lembaga 

lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetati tetap dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian. 

Sumber sekunder yang dapat diperoleh dari pihak lain yang 

merupakan data-data tambahan,yang diambil dari buku-buku (arsip dan 

dokumen), hasil pemikiran para ahli,dan sumber lain yang 

memilikirelevansi dengan hasil penelitian yang dimaksud.
47

 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberi keterangan dan 

informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai 

narasumber selama proses penelitian. Dengan pengertian ini maka, informan 

penelitian dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian 

keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti.
48

 

1. Key Informan 

Dalam penelitian ini yang menjadi key informan (informan kunci) 

adalah Kepala Bagian Humas Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman 

Wilayah Kota Pekanbaru Duangga Hairu Maulana, S. Sos. Staff humas 

Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Pekanbaru Ajeng Puspita 

Ningrum, S. IP dan Laura Masitah, SE. 

2. Secondary Informan 

Dalam penelitian ini yang menjadi second nforman (informan 

sekunder) adalah arsip-arsip dan dokumen serta berita-berita yang 

berhubungan dengan Aktivitas Humas Dinas Perumahan Rakyat dan 
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Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dalam Menyebarluaskan Informasi 

Kebijakan Infrastruktur kepada Masyarakat Pekanbaru. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data-data dikumpulkan melaui teknik 

pengumpulan data diantaranya:  

1. Observasi yaitu salah satu metode dalam penelitian,dimana peneliti 

mengamati secara langsung objek yang berkaitan tanpa mediator sesuatu 

objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan oleh objek 

tersebut dan peneliti bisa terlibat langsung dalam objek penelitian. 

Pengamatan ini dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. Alat yang 

bisa digunakan dalam penelitian ini adalah lembaran pengamatan,catatan 

kejadiandan lain-lain. Observasi atau yang sering disebut dengan 

pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek 

dengan menggunakan seluruh indra. 

2. Wawancara yaitu melakukan percakapan dengan seorang yang disebut 

sebagai informan yang memiliki informasi penting. 

3. Dokumentasi, adalah salah satu instrumen pengumpulan data,tujuannya 

untuk mendapat informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. 

Documen bisa berbentuk dokumen publik ataupun privat. Misalnya,surat 

pribadi,catatantelephone buku harian. 

 

F. Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah manusia,karena 

itu yang diperiksa adalah keabsahannya.Untuk menuju kredebilitas data 

penelitian peneliti menggunakan teknik triangulasi.Salah satu cara paling 

penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan 

melakukan triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data. 

Teknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan 

cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang 
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didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah 

mendapatkan data yang penuh yaitu keterangan yang didapat dari sumber-

sumber data telah sama maka data yang didapat lebih kredibel. 

Triangulasi dengan sumber data yang yang dilakukan dengan 

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang 

dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara,membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi,membandingkan tentang apa yang 

dikatakana orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

sepanjang waktu,membandingkan keadaan despektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi,orang yang berada atau orang 

pemerintahan,membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa 

kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.
49

 

Sugiono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber,metode,pentindik dan teori.Triangulasi 

dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena dalam 

mengalisis data yang dikumpulkan ,data tersebut berupa informasi dan uraian 

dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data beberapa penjelasan 

bukan dengan angka.
50
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Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data 

dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lexy J 

Moleong sebagai berikut: 

1. Kualifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik 

pembahasan. 

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali 

data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang  kurang relevan. 

3. Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan 

topik-topik pembahasan. 

4. Menarik kesimpulan yaitu, merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam 

susunan yang singkat dan padat. 


