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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

  Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe 

deskripsi kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan wawancara-

wawancara mendalam terhadap subjek penelitian 

  Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau 

mengkontruksikan tentang Strategi Media Relations Humas PT. Arara 

Abadi dalam Mempublikasikan Program CSR Desa Makmur Peduli Api. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor PT. Arara Abadi yang 

beralamatkan di Jalan Raya Minas - Perawang KM 26, Kecamatan 

Tualang, Kabupaten Siak (Riau) selama 6 bulan dimulai dari November 

2017 - April 2018. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer (primary data)  merupakan sumber data yang 

diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang 

digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) metode 

survei dan (2) metode observasi 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder (secondary data)  data penelitian sumber data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga 

lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder pada 

umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh 

lembaga tertentu yang dipublikasikan.
27

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui 

permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah : 

1.  Public Relations Officer yang khusus menangani media relations 

di PT. Arara Abadi 

2. Public Affair Officer yang khusus menangani media relations di 

PT. Arara Abadi 

3. Wartawan Tribun Pekanbaru 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan pada riset kualitatif. Yang observasi adalah interaksi 

(perilaku) dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang 
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diriset. Sehingga keunggulan metode ini adalah data yang 

dikumpulkan dalam dua bentuk : interaksi dan percakapan 

(conversation). Artinya selain perilaku nonverbal juga mencakup 

perilaku verbal dari orang-orang yang diamati. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara periset – seseorang 

yang berharap mendapatkan informasi – dan informan – seseorang 

yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu 

objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan 

data pada riset kualitatif. Namun, saat ini beberapa riset kuantitatif 

banyak juga yang menjadikan wawancara sebagai salah satu 

metode pengumpulan data. 

 

 3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang 

sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. 

Metode observasi, kuisioner, atau wawancara sering dilengkapi 

dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi 

data. Dokumentasi bisa berbentuk dokumen publik atau dokumen 

privat. Dokumen publik misalnya : laporan polisi, berita-berita 

surat kabar, transkrip acara tv, danlainnya. Dokumen privat 

misalnya : memo, surat-surat pribadi, catatan telepon, catatan 

telepon, buku harian individu, dan lainnya.
28
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F. Validitas Data 

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

data atau triangulasi sumber. Penelitian melalui teknik triangulasi adalah 

teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber 

lain untuk pembanding, yaitu penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori dalam penelitian secara kualitatif.  

G. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data terdapat 4 langkah yaitu sebagai berikut : 

1.  Pengumpulan data (Data Collcetion) merupakan bagian internal 

dari kegiatan analisis data. 

2. Reduksi Datan (Data Reduction) adalah proses pemilihan, 

pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan 

transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi. 

3.  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.  Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (conclution drawing and    

verification) merupakan kegiatan akhir dari analisis data. 

Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu 

menemukan makna data yang telah disajikan.
29
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