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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk dapat 

menjelaskan dan mendeskripsikan suatu fenomena secara detail dan sedalam 

dalamnya. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan terhadap objek yang 

di teliti, bukan dengan angka ataupun penghitungan statistika.  

Menurut Afrizal (2016, h. 18-19), penelitian yang memakai metode kualitatif 

menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa upaya 

pengkuantifikasikannya. Data tersebut terdiri dari pembicaraan-pembicaraan 

prang atau data lisan, tulisan-tulisan (tulisan di media, surat-menyurat, kebijakan 

pemerintah, notulen rapat, dan lain-lain), aktivitas-aktovitas yang dilakukan oleh 

orang, isyarat-isyarat yang disampaikan orang dan ekspresi fisik seperti raut muka 

ketika marah atau gembira.  Ada dua tahap analisis data dalam penelitian kualitatif 

yaitu :  

1. Pada tahap pengumpulan data dan oleh sebab itu analisis data dilakukan 

dilapangan 

2. Dilakukan ketika penulisan laporan. 
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Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai dari 

tahap pengumpulan data samapi tahap penulisan laporan. Sehingga analisis data 

dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai analisis berkelanjutan (ongoing 

analysis).  

Penelitian kualitatif sendiri memiliki berbagai jenis metode penelitian dan 

kali ini peneliti menggunakan metode penelitain studi kasus. Paradigma yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivisme yaitu 

paradigma yang meyakini bahwa peneliti harus terlibat secara langsung dengan 

objek yang ditelitinya dan hubungan antara peneliti dan objek yang diteliti harus 

interkatif. Paradigma sendiri memiliki arti yaitu suatu cara pandang untuk 

memahami kompleksitas dunia nyata. (Mulyana, 2013, h. 9).  

 

3.2 Metode Penelitian 

 Studi kasus adalah suatu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Studi kasus 

merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian 

berkenaan dengan how dan why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang 

untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus 

penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks 

kehidupan nyata. (Robert K. Yin, 2015, h. 1) 

Menurut Robert. K. Yin (2015, h.7) Studi kasus memiliki tiga macam 

strategi penelitian, yaitu studi kasus eksploratif, studi kasus deskriptif, dan studi 

kasus eksplanatoris. Kali ini penulis akan menggunakan studi kasus deskriptif. 
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Yaitu mendeskripsikan secara terperinci bagaimana kegiatan Humas pada 

kementerian riset, teknologi dan Pendidikan tinggi dalam implementasi Inpres 

nomor 9 tahun 2015.. 

3.3 Key Informan dan Informan 

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang 

dirinya ataupun tentang orang lain ataupun suatu kejadian atau suatu hal kepada 

peneliti atau pewawancara mendalam. Informan pada penelitian kualitatif, peneliti 

harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancara sebagai 

sumber informasi. (Afrizal, 2016, h. 139).  

Ada dua kategori Informan: 

1. Informan Pengamat (Informan Kunci/Key Informan) 

Para informan pengamat adalah informan yang memberikan 

informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal 

kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak 

diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang 

kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut 

sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. 

2. Informan Pelaku  

Informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang 

perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya 

(maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek 

penelitian itu sendiri.  
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Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus memutuskan terlebih dahulu posisi 

informan yang akan dicari, sebagai informan pengamatkah atau sebagai informan 

pelaku. Apapun kategori informan, para informan tidak dipahami sebagai objek 

penelitian, melainkan sebagai subjek. Mereka haruslah dipandang sebagai sumber 

informasi dan pengetahuan bagi peneliti, baik sumber informasi tentang dirinya, 

tentang orang lain atau tentang kejadian kejadian (Afrizal, 2016, h. 139-140) 

 

3.3.1 Key Informan 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai narasumber key 

infoman yaitu : 

Nama : Munawir Razak 

Jabatan/Status : Kepala Bagian Komunikasi Publik 

Dipilih menjadi key informan karena beliau merupakan kepala 

bagian dari komunikasi publik yang menangani pengelolaan komunikasi 

publik pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Beliau 

juga berperan dalam melakukan pendekatan dan strategi guna terciptakanya 

alur komunikasi publik yang lancar kepada masyarakat sehingga dapat 

mempengaruhi sikap dan pendapat masyarakat terhadap pemerintah. 

 

3.3.2 Informan 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai tiga narasumber yang 

merupakan informan, yaitu : 
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1) Nama  :  Wawan 

Jabatan/Status : Kepala Bagian  Publikasi dan Dokumentasi 

 

 Dipilh menjadi informan karena beliau adalah kepala bagian yang 

menangani pemberitaan dan membuka akses/saluran komunikasi dua arah, 

antara pemerintah dan masyarakat melalui media masa. 

 

2) Nama  : Erna Kartikasari 

Jabatan/Status : Kepala Sub Bagian Komunikasi Internal dan Layanan 

Informasi Publik   

 

Dipilih menjadi informan karena beliau merupakan kepala sub 

bagian komunikasi internal dan layanan informasi publik, yang menangani 

penyebaran arus informasi kepada internal Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi baik langsung maupun tidak langsung mengenai 

kebijakan, program dan menangani pelayanan informasi publik baik 

publik internal maupun eksternal. Lalu melalui pelayanan informasi publik 

tersebut beliau juga berperan dalam menyerap perkembangan situasi dan 

aspirasi masyarakat unttuk dijadikan masukan bagi pimpinan dalam 

pengambilan keputusan lebih lanjut. 

3) Nama  : Fidel Kasman 

Jabatan/Status : Pranata Humas Ahli Madya 
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 Dipilih menjadi informan karena beliau merupaka seorang pranata 

Humas yang sudah memiliki jabatan tinggi yaitu ahli madya, pranata 

Humas sendiri merupaka seorang ahli dalam Humas dalam instansi 

pemerintahan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah seluruh informasi empiris dan dokmentatif yang diperoleh di 

lapangan sebagai pendukung kea rah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis. 

Manfaat data adalah, pertama, untuk mengetahui atau memperoleh gambaran 

tentang sesuatu keadaan atau persoalan. Kedua, untuk membuat keputusan atau 

memevahkan persoalan. (Mukhtar, 2013, h. 99). 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 

dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada 

setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, 

di rumah dengan berbagai responden, pada waktu seminar, diskusi, di jalan dan 

lain-lain. Dilihat dari segi cara atau Teknik pengumpulan data, maka Teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview 

(wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan ke empatya. 

(Sugiyono, 2017, h. 225). 

Bila dilihat dari sumber datanya dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang dihumpun langsung oleh peneliti 

umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dana tau diperoleh dari 

Analisis Kegiatan Humas..., Amalia Maretita Savira, FIKOM UMN, 2017



70 

 

tangan pertama atau subjek (informan) melalui proses wawancara. Ada juga data 

dokumentasi yang dihimpun dari situasi sosial atau lembaga secara langsung, 

akan tetapi tidak dikategorikan sebagai data primer, karena hal ini difungsikan 

sebagai pendukung data observasi dan data wawancara. Sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi telah 

berjenjang melalui sumber tangan kedua atau ketiga. Data sekunder dikenal juga 

sebagai data pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh 

peneliti. Jenis data sekunder ini dapat berupa gambar-gambar, dokumentasi, 

grafik, manuscript, tulisan-tulisan tangan, dan berbagai dokumentasi lainnya. 

(Mukhtar, 2013, h. 100) 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan 

data berupa : 

1. Wawancara 

Menurut Mulyana (2013, h. 180-183) Wawancara adalah bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu.  

Wawancara secara garis besar dibagi dua, yaitu : 

1. Wawancara tak terstruktur, yaitu sering juga disebut wawancara 

mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara 

terbuka (open ended interview), wawancara etnografis. Biasanya 
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pertanyaan dalam wawancara tak terstruktur dimulai dengan kata tanya 

bersifat terbuka, seperti “bagaimana”, “apakah”, dan “mengapa”. 

2. Wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized 

interview), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya 

(biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah 

disediakan. Pertanyaan untuk wawancara terstruktur biasanya menuntut 

pewawancaranya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang susunannnya 

ditetapkan sebelumnya. Jawabannya pun biasanya sudah baku, tinggal 

dipilih dari beberapa jawaban yang sebelumnya disediakan pewawancara. 

Wawancara terstruktur biasanya merupakan metode penelitian objektif, 

yang jawabannya dianalisis secara kuantitatif.  

Dalam melakuka penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tidak 

terstruktur, dimana menurut Mulyana (2013, h. 183) dilakukan peneliti untuk 

berupaya mengambil peran pihak yang diteliti (taking the role of the other), secara 

intim menyelam ke dalam dunia psikologis dan sosial mereka. Sehingga peneliti 

dapat mengetahui peran peran apasaja yang telah dilakukan seorang Humas 

pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi dan menciptakan dialog kepada 

publik. 

2. Analisis Dokumen 

Pengamatan dan wawancara mendalam dapat pula dilengkapi dengan 

analisis dokumen seperti otobiografi, memoir, catatan harian, surat-surat 

pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, bulletin, dan 
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foto-foto (Deddy Mulyana 2013, h. 195). Pengumpulan dokumen ini 

dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh 

dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu 

lebih akurat dalam surat atau dokumen ketimbang hasil wawancara mendalam. 

Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal tertentu, 

seperti janji-janji, peraturan-peraturab, realisasi sesuatu atau respon 

pemerintah atau perusahaan terhadap sesuatu (Afrizal, 2016, h. 21).  

Peneliti menggunakan Teknik analisis dokumen untuk mendukung hasil 

wawancara, sehingga wawancara dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Selain itu dengan adanya bukti-bukti berupa foto, dapat 

memberikan gambaran kegiatan yang dilakukan keHumasan kementerian 

riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.  

 

3.5 Teknik Keabsahan Data 

Triangulasi merupakan Teknik yang digunakan untuk menguji 

keterpercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), atau 

dengan istilah lain dikenal dengan trustworthiness dengan memanfaatkan 

hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan 

pengecekan atau sebagai pembandinf terhadap data yang telah dikumpulkan. 

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, triangulasi adalah cara yang ditempuh 

untuk melakukan verifikasi sepanjang penelitian dilakukan hingga data 

dianalisis dan laporan ditulis. Dengan kata lain triangulasi adalah proses 
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melakukan pengujian kebenaran data. Triangulasi dilakukan secara 

berdalam-dalam (elaborative) sampai pada titik jenuh data, artinya tidak ada 

lagi kemungkinan data yang dapat diungkap sebagai dukungan informasi 

yang terkait dengan temuan penelitian. Dari data temuan lapangan itulah 

yang kemudian dibuat laporan yang dirangkai tiga sumber utama yaitu 

observasi,wawancara dan dokumentasi, kemudian diskusikan dengan teori. 

(Mukhtar, 2013, h. 137) 

 Sugiyono (2016, h. 127-128) menjelaskan ada tiga cara triangulasi dalam 

pengujian keabsahan data, yaitu : 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dara dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa 

sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, 

tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang 

berbeda, dan mana spesifik dari sumber sumber data tersebut. Data yang telah 

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya 

dimintakan kesepakatan (member check) dengan beberapa sumber data tersebut. 

 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda. \misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 
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kuesioner. Bila dengan tiga Teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada suber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan 

data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan Teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum 

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau Teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya. 

 Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, 

dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik keabsahan data yaitu 

triangulasi sumber, peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber yang 

kredibel mengenai topik yang diteliti.  
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3.6 Teknik Analisis Data  

Analisis data kualitatif , Bogdan & Biklen (1982 dalam Moleong, 2017, h. 

248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mesintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

Analisis data kualitatif bersifat infuktif, yaitu suatu analisis berdasarkan 

data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan 

hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data 

lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah 

hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila 

berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan Teknik 

triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang 

menjadi teori. (Sugiyono, 2016, h.89) 

Terdapat dua bentuk analisis yang digunakan dalam metode studi kasus, 

menurut Robert K. Yin (2015, h. 140-166) bentuk analisis tersebut adalah : 

1. Bentuk-bentuk analisis dominan 

a) Perjodohan Pola 

Dalam strategi perjodohan pola yang dilakukan adalah, 

membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola 

yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif). 
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Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan 

validitas internal studi kasus yang bersangkutan. 

b) Pembuatan Eksplanasi 

Dalam pembuatan eksplanasi, tujuannya adalah menganalisis 

data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang 

kasus yang bersangkutan. Prosedur ini relevan untuk studi 

kasus eksplanatoris, umumnya dipandang sebagai bagian dari 

proses pengembangan hipotesis, namun tujuannya bukan untuk 

menyimpulkan suatu penelitian melainkan mengembangkan 

gagasan-gagasan untuk penelitian selanjutnya. 

c) Analisis Deret Waktu 

Analisis ini dapat mengikuti banyak pola, jika menginginkan 

untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci bisa 

menggunakan analisis ini. Makin rumit dan tepat pola yang 

digunakan, makin tertumpu analisis deret waktu pada landasan 

yang kokoh bagi penarikan konklusi studi kasus.  

2. Bentuk-bentuk analisis kurang dominan 

a) Menganalisis Unit-unit Terjalin 

Analisis unit terjalin akan dilakukan di dalam masing-masing 

kasus. Analisis ini bisa jadi bukan analisis tersendiri, melainkan 

diperluas dengan beberapa Teknik analisis lain pada tingkat kasus 

“keseluruhan”, seperti perjodohan pola, pembuatan eksplanasi, 

atau deret waktu. 
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b) Membuat Observasi Berulang 

Observasi berulang adalah suatu bentuk analisis yang dilakukan 

atas basis lintas bidang. Penggunaan observasi yang berulang 

dipandang sebagai pendekatan analisis yang terlpas dari analisis 

deret waktu. 

c) Mengerjakan Survei Kasus : Analisis Sekunder Lintaskasus 

Analisis ini dibatasi pada situasi-situasi saat banyak studi-studi 

kasus tersedia untuk dianalisis. Pendeatan survey kasus tersebut 

menuntut pengembangan instrument koding tertutup, yang 

kemudian diaplikasikan kepada masing-masing studi kasus.  

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan analisis perjodohan pola, dimana 

penulis akan menyocokkan kegiatan kegiatan pembangunan dialog dengan 

masyarakat yang dilakukan Humas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi, dengan teori dan konsep yang dijabarkan sebelumnya. 
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