
 

 

 29 

BAB III 

METODOLOGI   PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

  Metode berasal dari kata metode dan logi. Metode artinya cara melakukan 

sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan 

logika pikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan 

teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan 

penelitian dengan teratur.
 
 

Metodologi penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data 

secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan 

dari penelitian dapat tercapai. Metodologi penelitian juga merupakan suatu cara 

atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam 

tentang sesuatu gejala atau merupakan suatu cara untuk memahami obyek yang 

menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada 

dalam penelitian.
1
 

 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. John W. Creswell 

(Creswell) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses 

penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan 

pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan 

pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam bentuk latar ilmiah.
2
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C. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor Bupati di 

bagian Humas Kabupaten Bengkalis yang  terletak Jl. Jendral  Ahmad  Yani  No.  070  

Bengkalis   28712. 

 

D. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama enam  bulan, yaitu terhitung dari Mei  hingga 

Desember 2016, dengan rincian jadual sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan   : Mei Sd Juni 2016 

2. Pengolahan Data        : Juni Sd Juli 2016 

3. Pelaporan Dan Ujian  : Agustus Sd Desember 2016 

 

E. Sumber Data 

1. Data primer,merupakan data yang diperleh secara langsung dari objek 

penelitian perangan, ataupun kelompok berupa tanggapan tentang pertanyaan 

yang disampaikan peneliti. 

2. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen yang berkenaan dengan 

masalah ini serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

F.  Informan Penelitian 

1. Informan Kunci 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling 

(Sampel Purposif) yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakterristik 

tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya. Di dalam menentukan informan-informan 

dalam penelitian ini yang  menjadi informan kunci adalah 3 orang dari bagian 

humas sekeretariat Kabupaten Bengkalis terdiri dari 1 orang bagian Kabag humas, 

1 orang Kasubbag Peliputan dan Dokumentasi, 1 orang Kasubbag hubungan 
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antara lembaga dan kehumasan. Jadi yang menjadi informan kunci berjumlah 3 

orang. 

 

2.  Informan Pelengkap 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan pelengkap adalah 2 

orang staf bagian humas serta arsip-arsip dan dokumen yang berhubungan dengan 

judul penulis.Dalam memilih informan, teknik purposive adalah pemilihan 

informan berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai 

sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
3
 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

        Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field Reseach) maka 

pengumpulan data melalui : 

1. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan 

dan pengamatan secara langsung dilokasi tempat dimana kita melakukan 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
4
 Peneliti melakukan 

pengamatan di kantor bagian humas sekeretariat daerah kabupaten Bengkalis 

dimulai pada bulan mei 2016 sampai dengan juni 2016. Peneliti melakukan 

pengamatan dengan cara berbaur dengan pegawai humas yang dilaksanakan 

pada hari-hari tertentu. 

2. Wawancara yaitu cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan 

personel dan untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian yang kita 

inginkan. Adapun yang akan kita wawancarai itu antara lain yaitu pegawai 

humas setda dan beberapa kepala bagian di humas tersebut. Wawancara 

dilakukan secara langsung yang mana peneliti memberikan pertanyaan-

                                                 
3
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Koumunikasi,PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta . Hlm:157 

4
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pertanyaan melalui tatap muka kepada informan. Wawancara dilakukan 

dikantor bagian humas pada waktu jam kerja, hal ini dimaksudkan agar peneliti  

dapat langsung mendapatkan hasil wawancara disertai data-data yang tersedia 

dari bagian humas tersebut. 

3. Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara menyalin data-data atau arsip yang tersedia pada perusahaan yang 

berhubungan dengan penelitian. Dokumen yang diambil adalah bahan tertulis, 

film, atau foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

penyidik sesuai dengan kepentingannya.
5
 Dokumentasi diambil dari data-data 

tertulis, filem dan foto-foto yang dimiliki oleh humas sekeretariat daerah 

Bengkalis, dan juga dari dokumentasi yang didapat penulis secara langsung di 

tempat penelitian di bagian humas. 

 

H. Validitas Data 

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah digali, 

digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari 

hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. 

Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka 

peneliti menggunakan: 

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang dibahas 

pada penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan 

mendapatkan data secara mendalam, disamping memang dilakukan untuk 

mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Ini dilakukan karena peneliti sudah 

sejak awal mengarahkan fokusnya, sehingga mudah untuk menghindari 

keberadaan subjek apakah berdusta atau berpura-pura. 

2. Triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai 
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bahan perbandingan terhadap data itu. Pada dasarnya peneliti melakukan 

triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan dengan apa 

yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
6
  

 

I. Teknik Analisis Data 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisa secara Deskriptif 

Kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena yang ada 

dan kemudian dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. 

      Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Analisis Induktif: informasi yang dikumpulkan dilapangan digunakan untuk 

membuat kesimpulan akhir Dan dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data dengan melakukan identifikasi, revisi-revisi dan pengecekan 

ulang terhadap data yang ada. 

2. Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh. 

3. Menelusuri dan menjelaskan kategorisasi. 

4. Menarik kesimpulan-kesimpulan umum.
7
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