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METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Kualitatif, melalui teknik Wawancara (Interview), yaitu penelitian yang 

mengumpulkan data melalui perolehan informasi langsung dari sumbernya 

dalam penelitian ini yakni Humas PT. IKPP Perawang.
41

 

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni 

menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk 

kalimat dan bukan dalam bentuk angka-angka.
42

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat pada  PT. Indah 

Kiat Pulp & Paper Tbk yang terletak di Perawang Kecamatan Tualang, 

Kabupaten siak. 

 

C. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian berjumlah 3 orang 

yaitu :  

1. Pimpinan humas PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Bapak Armadi, SE 

karna beliau sebagai pengarah dalam kegiatan Community Relations 

2. Staf humas yang berjumlah 2 orang Bapak Ruslinur Jarot dan Ibuk Irmai 

Sastri Arsih, SH sebagai pelaksana dan penyusun di dalam kegiatan 

Community Relations 

 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan 

diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.
43

 Dalam 
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penelitian ini yang menjadi data primernya adalah hasil wawancara penulis 

dengan Pimpinan humas 1 orang, dan staff humas 2 orang. Jadi jumlah 

informan adalah 3 orang kemudian hasil diobservasi dan dokumen-

dokumen yang berada di PT.IKPP Tbk. 

2. Data Sekunder 

Adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh 

lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya,tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.
44

 Yang menjadi data 

sekunder adalah arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan pelaksanaan fungsi humas PT.IKPP Tbk Perawang dalam kegiatan 

Community Relations. Dalam memilih informan penulis menggunakan 

teknik purposive dimana informan diambil dengan berdasarkan 

pertimbangan subyektif peneliti,dengan begitu peneliti menentukan sendiri 

informannya.
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja,sistematis 

mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan.
46

 

b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstribusikan makna 

dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan masalah yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti 
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ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri 

atau silf-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan kayakinan 

pribadi.
47

 

c. Dokumentasi adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar, 

ataupun tulisansebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang 

peting dan abash menurut Louis Gottschalk, dokumen  merupakan sumber 

tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, 

artefak, peninggalan-peninggalan terlukis dan petilasan-petilasan 

arkeologis. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara 

melihat dokumen-dokumen, laporan-laporan serta catatan yang terdapat 

diperusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

 

F. Validitas  Data 

Dalam penelitian ini, teknik validitas data yang digunakan adalah 

teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang diluar data itu untuk keperluan pengecekanatau sebagai pembanding data 

itu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dan 

sumber. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan dan 

mengecek balik antara data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

tersebut sejalan, tidak bertentangan dengan menunjukkan kesamaan arti dan 

makna. 

Sedangkan teknik triangulasi sumber adalah cara membandingkan dan 

memeriksa kembali derajat kepercayaan dari suatu informasi yang telah 

diperoleh peneliti dari sumber lain yang berbeda. Ditunjukkan dengan adanya 

kesamaan antara data hasil pengamatan dengan wawancara, adanya kesamaan 

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan. 

Analisa data dalam penelitian komunikasi kualitatif pada dasarnya 

dikembangkan dengan member makna terhadap data, menafsirkan, atau 

mentransformasikan data kedalam bentuk narasi yang kemudian mengarah 

pada temuan-temuan ilmiah hingga sampai pada kesimpulan-kesimpulan final, 

untuk itu analisis yang penulis gunakan adalah dengan metode deskriptif 

kualitatif yaitu analisis data dengan menggunakan kalimat. 

Penelitian dilaksanakan dilokasi penelitian berupa wawancara 

langsung dilapangan. Untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan fungsi 

humas PT. IKPP Tbk  Perawang dalam kegiatan Community Relations, 

peneliti mengadakan wawancara kepada subjek penelitian yaitu menggunakan 

teknik purposive dimana informan diambil dengan berdasarkan pertimbangan 

subyektif peneliti, dengan begitu peneliti menentukan sendiri informannya.
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