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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga 

merupakan analisis teoritis  mengenai suatu cara atau metode, juga merupakan 

suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu 

yang memerlukan jawaban. Tujuan dari sebuah penelitian adalah keinginan untuk 

mengembangkan pengetahuan. Sedangkan kegunaan dalam menggunakan metode 

penelitian adalah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengamatan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. 

Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi 

atau samplingnya sangat terbatas. 

 Jenis penelitian disini yaitu deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini untuk 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian karena dapat menangkap 

berbagai informasi dengan lebih teliti, rinci dan mendalam tentang kondisi yang 

terjadi sebenarnya dilapangan. 

 Periset adalah bagian integral dari data, artinya periset ikut aktif dalam 

menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian,periset menjadi 

instrumen riset yang harus terjun langsung kelapangan.
10

 

 Metode penelitian ini dianggap lebih memudahkan penulis dalam 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan fungsi humas. Dengan menggunakan 

metode ini penulis dapat menggambarkan penerapan fungsi humas pada 

Pengadilan Agama Pekanbaru. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang 

beralamat dijalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah Kota Pekanabaru,Provinsi 

Riau.Telp:0761-572855,Fax:0761-839718 

 Adapun waktu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini lebih kurang 5 

bulan, terhitung mulai  dari bulan April  2016 sampai  Agustus 2016. 

C. Sumber Data 

a.Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data yang diperoleh 

dari seumber data pertama atau tangan pertama dilapangan. Dan yang menjadi 

data primer adalah daya yang didapat langsung dilapangan oleh objek penelitian 

perorangan, kelompok dan organisasi. Dalam penelitian ini diambil dari 

wawancara dan observasi. 

b.Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder. Data sekunder disini adalah data yang didapat dari dokumem atau 

informasi yang telah ada sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh organisasi atau 

perusahaan, seperti arsip, dokumen, foto kliping dan lain-lain. 

D. Informan Penelitian 

 Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini mencakup orang-oramg 

yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan 

tujuan riset. Dalam hal ini yang menjadi informannya adalah hakim Pengadilan 

Agama yang berperan sebagai Humas Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak 

Drs.H.Barmawi,M.H. Selain itu yang menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah staf informasi Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Doni,S.HI. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunaka 

pengamatan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

langsung. Dimaksudkan dengan observasi langsung adalah pengamatan yang 

dilakukan secara langsung pada objek yang diobservasi. Hal ini dimaksud bahwa 

peneliti secara langsung melihat apa yang sedang terjadi pada objek penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan  penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa 

disetiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, 

materi wawancara, dan pedoman wawancara. 

Wawancara dalam penelitian ini akan ditujukan humas Pengadilan Agama 

Pekanbaru yang bertugas juga sebagai hakim madya muda, sehingga informasi 

tentang tugas dan fungsi humas dalam penyampaian informasi tepat sasaran. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan dokumen atau arsip 

yang telah ada sebelumnya. Dalam pelaksanaan metode dokumentassi peneliti 

menyelidiki majalah, dokumen, laporan, kliping atau  catatan yang pernah dibuat 

oleh perusahaan sebelumnya. 

F. Validitas Data 

 Validitas adalah suatu alat ukur yang menunjukkan tingkat ketepatan dan 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya 

diukur, jadi validitas menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. 

Kegunaan validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya dan 

validitas menggunakan alat ukur teknik korelasi product moment seperti 

dikemukakan oleh Karl Person 
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 Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik triangulas sumber. Tringulasi sumber adalah membandingkan atau 

mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dariumber 

yang berbeda.
11

. Tringulasi sumber dilakukan untuk mengecek keabsahan data 

dengan membandingkan data yang didapat dari berbeagai sumber seperti 

wawancara dengan dokumentasi. 

G. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah yang berbentuk 

deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan dekriptif kualitatif adalah data yang 

dianalisi berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil 

penelitian. Analisa deskriptif kualitatif berupa pemaparan situasi atau peristiwa 

dari hasil peneitian. 
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