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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan 

mendekripsikan sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan 

menggambarkan fenomena secara detail. Data tersebut dapat berasal dari 

observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain.
30

 

Menurut Strauss and Corbin dalam bukunya Metode Penelitian Public 

Relations dan Komunikasi tahun 2003, qualitative research (riset kualitatif) 

merupakan jenis penelitian yang mengahasilkan penemuan-penemuan yang 

tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara 

kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif ini dapat dipergunakan untuk 

penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi. 

peristiwa tertentu, pergerakan-pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan 

dalam kekeluargaan. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang 

sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. 

Pemahaman tersebut tidak di tentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah 

melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, 

dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang 

kenyataan-kenyataan tersebut.
31

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan PT. Riau Media Televisi 

Pekanbaru, Kompleks Riau Pos Group Jl. HR. Subrantas KM 10,5 Panam. 

                                                             
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Reineka 

Cipta,1980), hal. 22 
31

 Ruslan Rosady, Public Relations dan Komunikasi. (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2008) 

hal. 214-215 
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Telp. (0761) 64632. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 5 

Desember 2015 sampai 6 Oktober 2016. 

 

C. Sumber data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari 

sumbernya dan diolah sendiri oleh yang bersangkutan. Data primer ini 

menggunakan dua metode yaitu, wawancara dan observasi.
32

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui meida perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan 

oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat di 

manfaatkan dalam satu penelitian tertentu.
33

 

 

D. Informan Penelitian 

1. Informan Kunci 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah sebanyak 

3 (Tiga) orang, yaitu : Head Devisi Marketing, Kabag Adm Marketing dan 

Kabag Umum. 

2. Informan pelengkap 

Informan pelengkap dalam penelitian ini adalah dokumen-

dokumen seperti dokumentasi dan website yang memperkuat adanya 

penelitian dari informan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

 

 

                                                             
32

 Ruslan Rosady, Public Relations & Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003), hal 132 
33
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1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara periset-seseorang yang 

beeharap mendapatkan informasi-dan informan-seseorang yang 

diasumsikan memepunyai informasi penting tentang suatu objek. 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memeperoleh informasi langsung dari sumbernya.
34

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data yang 

dugunakan dalam berbagai metode pengumpulan data histori berupa 

memo, surat-surat pribadi, catatan telepon dan lainya.
35

 

 

F. Validasi data 

Validasi data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 

triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Digunakan untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap dua data tersebut.
36

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta atau sifat-sifat objek 

tertentu.
37

 Menurut Moleong dalam buku Metedologi Penelitian Kualitatif, 

analisis data adalah proses mengorganisasikan dan megurutkan data kedalam 

pola, kategori, dan satuan uraian, dasar sehingga dapat ditemukan tema serta 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
38
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