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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Humas (Hubungan Masyarakat) 

Provinsi Riau, di gedung Provinsi Riau jalan Jendral Sudirman 

Pekanbaru 

2. Subjek penelitian  

Yang menjadi subjek penelitian adalah Peranan Public Relations 

(Humas) Pemprov Riau dalam membina hubungan baik dengan media. 
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C. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam data, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data diperoleh langsung dari objek 

penelitian perorangan, ataupun kelompok berupa tanggapan 

tentang pertanyaan yang disampaikan peneliti. Terdapat dua 

metode dalam pengumpulan data primer yaitu wawancara dan 

observasi.1  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang 

telah tersedia, yang berbentuk catatan atau laporan data 

dokumentasi.2  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan 

penelitian. Adapun teknik pengumupulan data dalam penelitian ini 

menggunakan:  

 

 

 

                                                           
1 Ruslan, Rosady. 1995. Praktis dan Solusi Public Relations dalam Krisis dan Pikiran Citra.  

Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal : 138 
2 Ruslan, Op. Cit. Hal 138 
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a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-

gejala dalam objek penelitian. Dengan metode observasi ini peneliti 

langsung mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap objek 

penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara atau yang biasa disebut dengan kuesioner lisan 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi. Karena wawancara diperlukan untuk 

mendapatkan penjelasan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Biro 

Humas dan Protokol Provinsi Riau. Adapun yang menjadi informan 

atau responden yaitu staf Biro Humas dan Protokol Provinsi Riau, 

Bapak Darusman, sebagai Sub bagian hubungan masyarakat, Bapak 

Erisman Yahya, sebagai Sub bagian publikasi, Bapak Dodi Sutejo. 

S.Sos, sebagai Sub bagian hubungan pers,penertiban, dokumentasi dan 

media, Bapak Eriadi Fahmu dan Bapak Hanref sebagai staf sebagai 

Sub bagian penyusunan materi dan naskah pidato gubernur, wakil dan 

sekretaris daerah. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah teknik pengmpulan data atau 

informasi melalui pencarian atau penemuan bukti-bukti yang bertujuan 
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untuk melengkapi data-data penelitian. Dokumentasi yang ada dalam 

penelitian Berupa catatan, arsip, dan foto. 

E. Analsisis Data 

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu 

deskriptif, maka dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan tidak 

digunakan uji statistik melainkan non statistic sesuai dengan penelitian 

yang bersifat kualitatif. Analisis data menurut patton (dalam Bungin, 

2003:65) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dan membedakannya 

dengan penafsiran, yaitu memberikan arti signifikan terhadap analisis, 

menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi. 

Berdasarkan pengertian analisis data tersebut maka data diolah 

menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan diuraikan dengan pedoman kepada landasan teori yang 

berhubungan dengan pembahasan untuk digunakan dalam penelitian ini. 

 


