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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Dimana peneliti berusaha menggambarkan, meringkas, berbagai situasi dan 

kondisi atau fenomena yang ada yang menjadi objek penelitian. Format deskriptif 

kualitatif di anggap tepat digunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan 

studi mendalam, seperti studi tingkah laku konsumen, efek media, dan 

implementasi suatu kebijakan, yang mana hasil dari penelitian itu tidak 

diwujudkan dalam angka-angka. 

 Analisis deskriptif kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa, dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif tersebut maka situasi sosial yang dipilih 

bisa diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Sehingga hasil dari penelitian 

akan lebih memuaskan dna valid, dengan metode yang digunakan tersebut maka 

situasi sosial yang dipilih bisa diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. 

Sehingga hasil dari penelitian akan lebih memuaskan dan valid, dengan metode 

yang digunakan tersebut. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitiana ini dilakukan di Kompleks perkantoran Tanjung Agung, 

Bagian Humas, Jalan Sultan Ismail No. 117, Sungai Mempura, Siak, Kabupaten 

Siak, Riau. Telepon: (0764) 20200. Website http://siakkab.go.id/. Adapun waktu 

penelitian akan dilaksanakan dari  November 2017 sampai maret 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

http://siakkab.go.id/
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C. Sumber Data 

 Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam 

melaksanakan riset (penelitian), artinya tanpa data tidak akan ada riset, dan data 

yang dipergunakan dalam suatu riset merupakan data yang harus benar, kalau 

diperoleh dengan tidak benar, maka akan menghasilkan informasi yang salah.
1
 

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam data, yaitu: 

 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang doperoleh secara langsung  dari objek 

penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau 

tangan pertama dilapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek penelitian, 

dari hasil pengisian kuesioner, wawancara, observasi.
2
 

 Pada penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara oleh 

informan terkait yaitu kepala bagian humas pemerintah kabupaten siak. 

 

2. 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.
3
 

  Data sekunder ini akan diperoleh dari dokumentasi berbagai kegiatan 

pelaksanaan aktivitas program tersebut yang telah dilaksanakan baik dalam 

bentuk foto, vidio dan lain sebagainya. 

 

D. Informan Penelitian 

 informan menurut Arikunto adalah orang yang memberikan informasi, 

dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden 

apabila memberikan keterangannya karena dipancing oleh peneliti.
4
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 Berkaitan dengan informan ini, Bungin menjelaskan bahwa:“Jumlah 

informan dalam penelitian kualitatif lebih tepat dilakukan sengaja (purposive) dan 

tidak dipersoalkan jumlahnya, yang diperhatikan dalam penelitian kualitatif 

adalah penentuan informan terutama tentang tepat atau tidaknya pemilihan 

informan kunci dan kompleksitas fenomena yang diteliti”
5
 

 Informan Kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Bagian Humas dan 

Kasubag Bagian Humas pemerintah kabupaten siak dan informan tambahan dari 

staf bagian Badan Lingkungan Hidup untuk memberikan informasi yang akurat 

dan jelas dari program pemerintah tersebut. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: 

 

1. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan antara periset-seseorang yang berharap 

mendapatkan informasi- dan informan-seseoran yang diasumsikan mempunyai 

informasi penting tentang suatu objek. Wawancara merupakan metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari 

sumbernya.
6
  

 Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi 

verbal/ lisan. Wawancara memungkinkan kita menyusup kedalam “alam” pikir 

orang lain tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, 

pengalaman, pendapat dan lainnya yang tidak bisa diamati.
7
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 Arikunto, Suharsimi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta.2002),  122. 
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 Bungin, Burhan,.Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta 

Prenada Media.2005),  23. 
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 Kriyantono Rachmat .Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: KENCANA, 2006), 

100. 
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 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam 

dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data 

lengkap dan mendalam. Pada proses wawancara peneliti bukan hanya sekedar 

mengambil data verbal saja, namun juga memperhatikan non verbal, apakah yang 

di katakan secara verbal sesuai dengan non verbalnya. 

 

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan 

dalam berbagai metode pengumpulan data yang berupa memo, surat-surat pribadi, 

catatan telepon dan lainnya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah 

berlalu.
8
 

 Dalam dokumentasi peneliti mengumpulkan data-data yang  berkaitan 

dengan aktivitas program penghijauan tersebut seperti koran berita, vidio, maupun 

gambar yang menggambarkan aktivitas humas pada program penghijauan tersebut 

dan menjadi bukti pendukung bahwa aktivitas tersebut telah terlaksana. 

 

F. Validitas Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan validitas triangulasi data yaitu 

dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.  

 Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda 

yaitu wawancara, observasi dan dokumen.
9
 Triangulasi ini selain digunakan untuk 

mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut 

Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas 

tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.  

                                                             
 8

 Sugiyono, Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta. 

2008), 82. 

 9 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung : Tarsito. 2003), 115. 
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 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, dimana 

triangulasi sumber ini dilakukan dengan membandingkan atau mengecek ulang 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
10

 

 

G.  Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual, dan akurat tentang fakta-fakta atau sifat-sifat objek tertentu.  

 Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja 

atau dengan data, mengorganisasikan data, mengelompokkan menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan  apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
11

 

 Deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjelaskan 

permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat, setelah data terkumpul, 

kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan 

analisis yang dikerjakan.
12

 

 Dengan menggunakan teknik analisis data desktiptif kualitatif peneliti 

dapat memaparkan data dan menganalisis data  dari proses wawancara mendalam 

yang di peroleh dari informan penelitian yang akan diolah menjadi data sesuai 

dengan fokus kajian penelitian yang ingin dikerjakan dan menyimpulkan hasil 

dari penelitian tersebut. 

 

 

 

                                                             
 10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 

2008), 83. 
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