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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. 

Dan seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan 

seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis 

tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. 

Dalam dunia pendidikan pendekatan penelitian yang terkenal menjadi dua 

pendekatan penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini 

penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih 

menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. 

Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian 

tersebut. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang 

dimilikinya. 

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah jenis deskriptif kualitatif 

yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Sudirman No. 464 kota Pekanbaru, 

provinsi Riau. Tepatnya penelitian ini dilaksanakan di kantor pemerintah kota 

Pekanbaru pada bagian humas. Dan waktu penelitian ini pada bulan November 

2016. 

 

C. Subjek Penelitian Dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah humas pemerintah kota 

Pekanbaru, subjek inilah yang berfungsi sebagai informan. 

2. Objek Penelitian  
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Yang menjadi objek penelitian ini adalah manajemen yang digunakan 

oleh humas pemerintah kota Pekanbaru dalam menyebarluaskan 

informasi pembangunan kepada masyarakat. 

D. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara lansung dari objek 

penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Sumber data primer 

penelitian ini adalah hasil wawancara penulis dengan 1 kepala bagian 

humas dan 2 KASUBBAG humas pemerintah kota Pekanbaru yang 

berjumlah 3 orang informan 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan memperoleh data dalam betuk yang sudah jadi 

(tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai 

organisasi atau perusahaan. Sumber data sekunder penelitian ini adalah 

dokumen-dokumen yang terkait dengan bidang kehumasan. 

E. Teknik pengumpulan data 

Pada tahap ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung 

jawabkan, maka data diperoleh melalui: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam 

metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan 

terhadap responden (subjek)  

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan 

informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. 

Wawancara adalah mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas atau seorang 

ahli yang berwenang dalam suatu masalah yang dapat memberikan 

informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. 

2. Observasi 
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Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian 

langsungnya, dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau observer 

dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang 

diteliti.  

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi 

penelitian untuk melihat kondisi secara riil yang terjadi pada bagian 

humas pemerintah kota Pekanbaru.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat dan teori yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

F. Validitas data 

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah digali, 

digunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lincoln dan 

Guba.
52

 Untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verifikasi 

diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan. Teknik 

untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka penelitian 

ini meneliti menggunakan: 

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

dalam penelitian. Ketekunan pengamat ini dilakukan untuk memahami 

dan mendapatkan data secara mendalam, disamping memang dilakukan 

untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Ini terutama dilakukan 

karena peneliti sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, sehingga muda 

untuk menghindari keberadaan subjek apakah berdusta atau berpura-pura. 

2. Triangulasi, yakni teknik pmeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

bahan perbandingan terhadap data itu.
53

 Pada dasarnya peneliti melakukan 

                                                             
52 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000). Hlm 192 
53 Ibid.,hlm 195 
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triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data atau informasi yang 

diperoleh dilapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara), membandingkan apa yang 

dikatakan didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan 

seterusnya. Semakin banyak informasi, tentu semakin banyak pula 

informasi yang peneliti peroleh.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi untuk 

memeriksa keabsahan data yaitu triangulasi sumber adalah membandingkan atau 

mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber 

yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; 

membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi.
54

 Dan 

triangulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data atau mengecek 

keabsahan temuan riset. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan 

menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan yang 

sama.
55

 

 

G. Teknik analisis data 

Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini 

tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 

prediksi.
56

 Jadi berdasarkan pemaparan diatas sudah jelas bahwa teknik analisa 

data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu 

data akan diteliti atau dijelaskan dengan apa adanya sehingga akan mendapatkan 

suatu pemahaman. 
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