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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka penulis 

akan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara 

sederhana, kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian dengan melakukan 

observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan informan. 

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif guna memberikan penjelasan tentang fenomena objek 

yang diteliti, yaitu peranan humas dalam sosialisasi. 

Menurut Bogdan dan Taylor, kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau informan dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh)
38

  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum kota 

Pekanbaru, Jl. Arifin Achmad No.39, Pekanbaru 

Waktu penelitian Desember 2017 – Maret 2018 

 

C. Sumber Data  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan pembahasan 

dan tujuan penelitian dibagi kedalam dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer yaitu sumber data yang langsung di dapatkan dari 

informan dan memberikan datanya kepada peneliti
39

 data yang diperoleh 

melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan 

menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini digunakan 

untuk mewawancarai (interview) yang dilakukan penulis dengan 
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narasumber atau key informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

dan diperlukan dalam penelitian ini. Adapun yang dipilih untuk menjadi 

narasumber oleh penulis adalah Komisioner KPU Kota Pekanbaru dan 

Kasubbag. Humas KPU Kota  Pekanbaru 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yaitu dilakukan dengan 

cara mempelajari buku-buku teks, catatan selama kuliah dan referensi 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu
40

 

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu 

Komisioner KPU divisi Humas dan Kasubbag Humas dan Staff Humas 

KPU kota Pekanbaru. 

Wawancara dilakukan dengan  wawancara terbuka, yaitu kondisi 

dimana subjek penelitian tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara. Peneliti dalam melakukan 

wawancara berpedoman pada pedoman wawancara, agar apa yang 

ditanyakan kepada terwawancara tidak melenceng dari tujuan penelitian. 

Peneliti menggunakan pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 
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Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang dipercaya dan 

relevan tentang peranan humas dalam sosialisasi tahapan pemilihan 

walikota di kota Pekanbaru      

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip, buku tentang teori, pendapat ataupun 

foto-foto yang berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan Komisi 

Pemilihan Umum. 

Dokumen yang ditunjukkan dalam hal ini adalah segala dokumen 

yang berhubungan dengan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Pekanbaru. 

 

E. Validitas Data  

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan 

validitas data atau pengujian dan pemeriksaan dan keabsahan data. Validitas 

data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data.  

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara 

menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data 

empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Disini jawaban subjek di cross-

check dengan dokumen yang ada
41

. 

Dwidjowinoto membedakan lima macam triangulasi diantaranya 

dengan memanfaatkan penggunaan sumber, waktu, teori, periset dan metode. 

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan atau mengecek ulang 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber berbeda. 

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai 

berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 
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3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.  

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil trigulasi data dengan 

narasumber, yaitu membandingkan antara hasil wawancara dan dokumen 

yang ada, dan membandingkan antara dokumen yang ada dengan pengamatan 

yang dilakukan.  

 

F. Teknik analisis data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang dipeoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain 
42

 

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang 

diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga 

sampai tuntas. Komponen dalam analisis data
43

 

1. Reduksi data  

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. 

2. Penyajian data 

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.  
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3. Penarikan kesimpulan  

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


