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BAB III

METODOLOGI  PENELITIAN

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah –

langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan

masalah tertentu untuk diolah, di analisa, diambil kesimpulan dan dicarikan cara

pemecahannya.1

A. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe

deskriptif kualitatif, Deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan memaparkan

fenomena- fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut

dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.2

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati di bagian Humas Pemerintah

Kabupaten Siak terletak di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan

Mempura Kabupaten Siak.

Waktu penelitian mulai dari tanggal 18 Agustus s/d 22 Agustus 2016.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari objek

penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.3 Dalam penelitian ini yang

menjadi data primernya adalah hasil wawancara penulis dengan plt. Kabag Humas

satu orang, kasubbag Pemberitaan dan Pengolahan Data  satu orang, staf bagian

humas satu orang, dan wartawan Riau Pos satu orang.

1Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah,(Jakarta:PT. Raja Grafindo
Persada, 1997), hal 1.
2 Arikunto, suharsimi,Metodologi Penelitian,(Jakarta:Kencana,2006),hal 239.
3Rosady Ruslan.Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi,(Jakarta:Raja

Grafindo Persada.2008), hal 29.
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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. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui

dokumen – dokumen atau arsip –arsip yang ada di bagian Humas Kabupaten Siak.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini Key Informannya adalah Bapak Budhi Yuwono

sebagai Plt. Kabag Humas, dan Informan Pendukungnya adalah Bapak Aris

Dharma sebagai  Kasubbag Pemberitaan dan pengolahan Data, Bapak Mustafa

Kamal sebagai Staf bagian Humas dan Bapak Alfiadi sebagai wartawan Riau Pos.

E. Teknik  pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan

responden atau orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan

pedoman wawancara.4Pewawancara adalah Peneliti, dan informan adalah Kabag

Humas satu orang, kasubbag Pemberitaan dan Pengolahan Data satu orang, staf

bagian humas dan Wartawan Riau Pos satu orang.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan

menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu observasi

adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil

kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.5 Yaitu

mengadakan pengamatan langsung segala aktivitas yang di lakukan Humas

Kabupaten Siak.

4Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kualitatif dan
Kuantitatif,(Bandung : Rosdakarya,2011), hal 165.

5Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2005), hal 143.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak

langsung ditujukan kepada subjek penelitian karena penelitian dilakukan

melaluidokumen atau catatan – catatan tertulis yang ada. Dokumentasi bisa

berbentuk Dokumen public atau dokumen privat.6 Misalnya dokumentasi berita-

berita disurat kabar tentang Humas Kabupaten siak, data –data yang berupa

dokumen dan arsip pemerintah kabupaten siak. Peneliti bertanya langsung atau

meminta data – data pada Humas. Selain itu juga memperoleh data yang terdapat

pada website pemerintah Kabupaten Siak.

F. Validitas Data

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan validitas

data atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Validitas data yang penulis

gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik

pemeriksan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu

untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.7

Dalam penelitin ini penulis menggunakan triangulasi data dengan

narasumber, yaitu membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan

yang lain, sehingga dapat diperoleh data yang akurat.

G. Analisis Data

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, metode analisis data yang

digunakan adalah analisis model Miles dan Hubermen, dimana dijelaskan bahwa

analisis data meliputi tiga alur kegiatan, yaitu:8

1. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu dan menggorganisasikan data dengan sedemikian

rupa hingga kesimpulan dan verifikasi.

6Rakhmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi,(Jakarta:Kencana Prenada Media
Group,2009), hal 120.

7Lexy J Moleong. Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung:Rosdakarya,2007), hal 330-
331.

8Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D,(Bandung:Alfabeta,2012),
hal 246.
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2. Penyajian data

Dalam penyajian data ini seluruh data – data di lapangan yang berupa hasil

observasi, wawancara dan dokumentasi, akan di analisa sesuai dengan teori- teori

yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang

Media Relations Humas Kabupaten Siak dalam mempublikasikan program Tour

de Siak.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan pengambaran secara utuh dari

obyek yang diteliti pada proses penerikan kesimpulan berdasarkan penggabungan

informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang pada penyajiannya.


