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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana 

sebagai penelitian deskriptif kualitatif ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa, 

tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.
35

 Jenis  

penelitian ini untuk memudahkan dalam menangkap berbagai informasi kualitatif 

dengan deskripsi yang teliti, rinci dan mendalam mengenai potret yang sebenarnya 

terjadi di lapangan studinya. Dalam hal ini, strategi humas uin suska riau dalam 

menarik minat masyarakat melalui publikasi hubungan kerjasama dengan perguruan 

tinggi luar negeri di teliti secara mendalam dan sesuai dengan potret sebenarnya yang 

terjadi selama penelitian berlangsung. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas No. 155 KM 18, Simpang Baru, Panam, 

Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telpon (+62 761-562223) Fax (+62 761-562052) 

Website (www.uin-suska.ac.id). Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini 

lebih kurang 6 bulan, terhitung bulan April s.d. November 2016 

 

C. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama atau 

tangan pertama di lapangan.
36

 Sumber data ini bisa responden atau subjek 
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penelitian dari hasil wawancara atau observasi. Adapun sumber data primer 

dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Kabag Humas UIN 

Suska Riau, Kabag Kerja Sama UIN Suska Riau, Staff Global Relations in 

Foreign Affairs UIN Suska Riau, dan Editor Publikasi Humas UIN Suska Riau 

serta observasi lapangan ke UIN Suska Riau. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber pembantu ataupun pelengkap. Adapun 

data sekunder yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah data-data 

dokumentasi yang berasal dari Humas UIN Suska Riau, dan Bagian Kerja Sama 

UIN Suska Riau. 

 

D. Informan Penelitian 

1. Informan Kunci 

Dalam menentukan informan kunci pada penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik purposive sampling. Purposive Sampling merupakan teknik yang 

mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang 

dibuat periset berdasarkan tujuan riset .
37

 Kriteria informan adalah orang-orang 

yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung pada strategi komunikasi 

Humas dalam publikasi hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri 

sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang tepat dan dapat dipercaya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kasubag Humas 

UIN Suska Riau, kemudian Kabag Kerja Sama UIN Suska Riau, Staff Global 

Relations in Foreign Affairs UIN Suska Riau, dan Editor Publikasi Humas UIN 

Suska Riau.  

2. Informan Pelengkap 

Informan pelengkap dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen seperti 

dokumentasi dan website yang melengkapi atau memperkuat data dari informan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, 

dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa pedoman 

wawancara.
38

 Wawancara ini akan ditujukan kepada Kasubag Humas UIN Suska 

Riau, Kabag Kerja Sama UIN Suska Riau, Editor Humas UIN Suska Riau serta 

Staff Global Relations in Foreign Affairs UIN Suska Riau. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 

Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penelitian berpusat kepada benda-

benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, peraturan-peraturan, 

dan sebagainya.
39

 Dalam hal ini, dokumentasi penelitian didapat dari 

dokumentasi Humas UIN Suska Riau dan Bagian Kerjasama UIN Suska Riau. 

 

F. Validitas Data 

Untuk menguji validitas data yang telah dikumpulkan, penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber dan kompetensi subjek riset. Triangulasi 

sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif, dan dibandingkan dengan data hasil pengamatan wawancara.
40

 Dalam hal 

ini, penulis membandingkan hasil pengamatan wawancara dengan empat informan 

kunci terhadap sumber-sumber informasi yang ada di lingkungan sekitar UIN Suska 

Riau.  
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Sedangkan kompetensi subjek riset merupakan teknik menguji jawaban-jawaban 

pertanyaan ketika wawancara berkaitan dengan pengalaman subjek.
41

 Dalam hal ini, 

informan yang diwawancarai sudah mempunyai kredibilitas di bidangnya masing-

masing yaitu Kabag Humas UIN Suska Riau, Kabag Kerja Sama UIN Suska Riau, 

Editor Humas UIN Suska Riau serta Staff Global Relations in Foreign Affairs UIN 

Suska Riau. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja 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.
42

 

Dalam analisis data penulis menggunakan teknik filling system, yaitu data hasil 

observasi akan dianalisis dengan membuat kategori-kategori atau domain-domain 

tertentu.
43

 Penulis membagi data berdasarkan indikator dari teori AIDA yang terdiri 

dari empat kategori yaitu attention (perhatian), interest (ketertarikan), desire 

(keinginan) dan action (tindakan). Data yang didapat dari wawancara dibagi ke 

masing-masing kategori yang sesuai dengan data wawancara kemudian diolah 

sehingga mendapatkan hasil dari penelitian. 
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