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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

 Jenis dan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan dengan mengungkap dan 

menjelaskan sebuah fenomena secara mendalam. Penelitian ini akan 

membahas persoalan secara komperhensif dan mendalam dengan 

mendapatkan data sebanyak-banyaknya dari narasumber dan dideskripsikan 

secara jelas. 

 Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang mendalam. Jika data yang 

terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, 

maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan 

adalah persoalan kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data. 

(Kriyantono, 2014, h.56). 

 Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lain. Untuk mengetahui 

perbedaan tersebut ada beberapa ciri penelitian kualitatif yaitu sebagai 

berikut. (Nasution, 2003, h. 12-13) 

 Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau 

alamiah. 
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 Dalam penelitian kualitatif digunakan metode triangulasi yang dilakukan 

secara ekstensif baik triangulasi metode maupun triangulasi sumber data. 

 Peneliti sebagai alat utama pengumpulan data yaitu berdasarkan pengamatan 

dan wawancara. 

 Diusahakan pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam 

laporan yang berupa kata-kata dan gambar, bukan angka. 

 Lebih mementingkan proses daripada hasil, artinya sering memerhatikan hasil 

dan akibat dari berbagai variabel yang saling memengaruhi. 

 Metode kualitatif menggunakan sampel yang sedikit dan dipilih menurut 

tujuan penelitian. 

  Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Kriyantono (2014, h.69) menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif 

memiliki tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat 

tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penjelasan 

deskriptif tersebut akan didapat dari pencarian data memaparkan secara 

deskriptif hasil penelitian tersebut tanpa menintervensi sumber informasi objek 

penelitian. 

Dalam sebuah penelitian, tidak terlepas dari adanya paradigma. 

Paradigma dipandang sebagai basic believes (perangkat keyakinan dasar) yang 

berhubungan dengan prinsip. Paradigma adalah kumpulan longgar dari 

sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep yang mengarahkan cara 

berpikir dan penelitian atau sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, menilai, 

Peran HUMAS Pemerintah..., MARTIN MARSIS TAMIRIN, FIKOM UMN, 2018



28 
 

dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi 

realitas. (Moleong, 2004, h.49) 

Paradigma menurut Mulyana (2003, h.9) merupakan cara pandang 

untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan pada 

mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat 

normatif, menunjukkan pada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu 

pertimbangan eksistensial. 

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistisme. Pemilihan 

paradigma ini dilandasi karena penelitian ini bersifat eksploratori, tidak 

mengenal variabel, dan bukan untuk menguji teori. Paradigma post-positivisme 

menurut Sugiyono (2007, h.7) bersifat naturalistik karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi secara alamiah. Analisis data yang dilakukan bersifat 

induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian 

dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Sedangkan menurut Salim (2006, 

h.40) post-positivisme merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-

kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti. Secara metodologi pendekatan 

eksperimental melalui metode triangulasi yang menggunakan bermacam-

macam metode, sumber data, peneliti dan teori. 
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3.2    Metode Penelitian 

  Metode penelitian adalah bagian yang penting dalam sebuah 

penelitian. Digunakan dalam penelitian dan harus diperhatikan karena 

mengarahkan ke mana penelitian itu akan dilakukan dan tujuan dari penelitian 

itu sendiri. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Moleong (2010, h.6) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian 

pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini 

merupakan usaha untuk mengungkapkan keadaan atau peristiwa. 

Metode penelitian kualitatif atau biasa disebut metode penelitian 

naturalistik adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek 

yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. (Sugiyono, 2010, h.15) 

Tujuan deskriptif kualitatif dalam penelitian mengenai strategi City 

Branding Tangerang LIVE guna mendorong Public Engagement dalam 

membangun Kota Tangerang yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan 

kejadian perencanaan kampanye secara komprehensif dan mendalam. 

 Peneliti akan meneliti dan menguraikan strategi kampanye komunikasi 
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yang dilakukan oleh Humas Kota Tangerang tanpa melakukan kontrol atas 

peristiwa. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, peneliti diharuskan 

untuk mencari data yang komprehensif dari beberapa aspek. Seluruhnya 

dilakukan untuk dapat menggambarkan objek penelitian. Sifatnya khusus, 

karena itu meskipun fokus pada satu objek penelitian, penelitian ini akan 

menghasilkan sebuah analisa yang komprehensif dan mendalam. 

3.3    Informan Kunci dan Informan 

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti sumber informasi utama dan 

sumber informasi pendukung untuk membantu melengkapi data-data yang 

peneliti butuhkan. Sumber informasi peneliti adalah informan kunci, yaitu 

semua informasi utama yang dibutuhkan peneliti bersumber pada informan 

kunci tersebut. Lalu data informan kunci ini didukung oleh data yang diberikan 

kepada informan, kemudian peneliti akan membagi tiga pihak sumber informasi 

yang kemudian akan dikerucutkan melalui triangulasi. 

Informan kunci yang dipilih oleh peneliti ini adalah orang yang sesuai 

dengan bidang keahliannya yang terkait dalam penelitian. Peneliti akan 

melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mengumpulkan 

beberapa informasi. Pihak yang dijadikan informan kunci dan informan adalah: 
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     3.3 Tabel Key Informan 

No. Key Informan Alasan Pemilihan 

   

1. 

Yunita Virdianti 

Kasubag Humas Pemerintah 

Kota Tangerang 

Berkaitan dengan objek yang diteliti dalam skripsi 

ini, informan tersebut merupakan narasumber yang 

tepat karena merupakan pelaku utama dalam 

perencanaan dan pengeksekusian program Tangerang 

LIVE. 

No. Informan Alasan pemilihan 

1.  Ronald Titon 

Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Pengelola Ruang Kendali Kota 

(Tangerang LIVE Room) 

Berkaitan dengan objek yang diteliti dalam skripsi ini, 

informan tersebut merupakan narasumber yang tepat 

karena merupakan pelaku utama dalam perencanaan 

dan pengeksekusian program Tangerang LIVE. 

2. Dr. Andre Novi Rahmanto, 

S.Sos., M.Si 

Koordinator Bidang Humas 

Asosiasi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran 

Indonesia (ASPAPI) & City 

Branding Consultant 

Pakar City Branding yang telah mengaplikasikan 

strategi city branding di beberapa kota dan menjadi 

consultant untuk membangun identitas kota. 

3. Krisan Felicia Naomi Kang & Nong merupakan salah satu stakeholders 
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3.4     Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti adalah: 

 

1. Wawancara Mendalam 

Menurut Moleong (2013, h.186) wawancara adalah percakapan yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan beberapa 

pertanyaan dan yang terwawancara memberikan pernyataan dalam 

jawaban yang ditanyakan untuk pewawancara. Menurut Lincoln dan Guba 

(1985, h.266) dalam Moleong (2013, h.186) adanya diperlukan sebuah 

wawancara adalah untuk mengonstruksi mengenai kejadian, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain sebagainya. 

Wawancara mendalam menurut Kriyantono (2006, h.102) adalah suatu 

cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap 

muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. 

Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. 

Ketua Paguyuban Kang & 

Nong Kota Tangerang 

Pemerintah Kota dalam upaya mengampanyekan 

program Tangerang LIVE. 

   

4. 

Goena S Parman 

Komunitas Pemuda Kota 

Tangerang 

Komunitas diperlukan sebagai informan yang dapat 

memberikan informasi mengenai persepsi masyarakat 

tentang Tangerang LIVE. 

Peran HUMAS Pemerintah..., MARTIN MARSIS TAMIRIN, FIKOM UMN, 2018



33 
 

Pada penelitian ini, peneliti akan mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan city branding dan strategi kampanye 

kota Tangerang melalui tagline “Tangerang LIVE”. Peneliti akan 

mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lainnya untuk mendapatkan hasil 

jawaban dan alasan yang logis yang dinyatakan oleh para informan. 

2. Dokumentasi  

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sifat utama data ini tak terbatas ruang dan waktu. Dalam 

penelitian ini, penulis akan meminta beberapa dokumen-dokumen atau 

arsip yang dapat membantu melengkapi objek dari penelitian ini, seperti 

gambar aplikasi dan asal mula Tangerang LIVE itu terlahir, dokumen-

dokumen yang dimiliki oleh Humas Kota Tangerang terkait strategi 

Tangerang LIVE, dan lain sebagainya. 

Secara keseluruhan, dokumen memiliki peran yang sangat penting 

dalam pengumpulan data. Penelusuran yang sistematis terhadap dokumen 

relevan karenanya penting sekali bagi rencana pengumpulan data. 

3.4.1  Data Primer 

 Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam untuk 

mendapatkan data primer guna menggali dan mendapatkan informasi tersebut 

secara komperhensif mengenai strategi city branding Tangerang LIVE untuk 

memberi dampak positif dari sisi ekonomi daerah dengan informan yang 

berasal dari Humas Kota Tangerang serta konsultan city branding. 
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Untuk mendapatkan data hasil penelitian, ada beberapa jenis 

wawancara yang bisa digunakan menurut Kriyantono (2004, h.100) yaitu 

wawancara pendahuluan, tekstruktur, semi-struktur, dan mendalam. Pada 

penelitian ini, peneliti memilih jenis wawancara secara mendalam. Kriyantono 

(2004, h.102) menjelaskan bahwa wawancara mendalam adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar 

mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. 

Peneliti akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan city branding dan strategi kampanye kota Tangerang melalui tagline 

“Tangerang LIVE”. Peneliti akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan 

lainnya untuk mendapatkan hasil jawaban dan alasan yang logis yang 

dinyatakan oleh para informan. 

3.4.2 Data Sekunder 

 

 Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan 

pendukung data primer. Data sekunder didapatkan melalui dokumen-dokumen 

yang dimiliki oleh Humas Kota Tangerang terkait strategi Tangerang LIVE. 

Selain itu data sekunder juga didapatkan melalui wawancara ke beberapa 

komunitas yang ada di Kota Tangerang guna mengetahui lebih jauh mengenai 

dampak city branding Tangerang LIVE. Wawancara ini sebatas penggalian data 

ringan guna memperkuat pemahaman penelitian. 
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3.5    Teknik Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan metode triangulasi. Menurut Nasution dalam 

Ardianto (2010, h.197) triangulasi tidak sekedar menilai kebenaran data tetapi 

juga menyelidiki validitas tafsiran kita mengenai data tersebut.  

Menurut Paton dalam Moleong (2010, h.330) triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal 

ini dapat dicapai dengan cara:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi.  

c. Membandingkan apa yang diaktakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.  

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan  pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.  

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

 Triangulasi sumber data merupakan cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang didapat sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Dengan kata lain, dengan melakukan triangulasi, peneliti dapat 

me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai 
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sumber, metode atau teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan 

jalan:  

1. Mengajukan berbagai  macam variasi pertanyaan.  

2. Mengecek dengan berbagai sumber data.  

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan menggunakan triangulasi 

sumber, peneliti akan memeriksa kembali seluruh kevalid-an data yang telah 

diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan membandingkan dengan isi 

studi dokumen, dan juga membandingkan dengan apa yang dikatakan 

masyarakat. 

3.6  Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data seperti yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip Muhammad Idrus 

(2009, h. 148) yang disebut sebagai model interaktif. Model interaktif ini 

terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 

Reduksi data bukan asal membuang data yang tidak diperlukan, 

melainkan merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data 

dilakukan dan merupakan langkah yang tidak terpisahkan dari analisis data. 

Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai 

berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses 
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sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok dan pola data. 

(Pawito, 2007, h. 104) 

Data-data hasil reduksi kemudian masuk ke tahap proses penyajian 

data. Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok yang 

kemudian saling dikaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. 

Penyajian data-data yang disajikan harus saling memiliki keterkaitan satu 

sama lain. (Pawito, 2007, h. 106) 

Seluruh data yang diperoleh peneliti diimplementasikan untuk 

mendapatkan kesimpulan peneliti. Pada dasarnya mengimplementasikan 

prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan 

kecenderungan dari display data yang telah dibuat yang dapat membantu 

peneliti dalam menarik kesimpulan. 

Analisis merupakan kegiatan pengurutan data sesuai dengan rentang 

permasalahan dan dalam formasi, kategori maupun unit perihal tertentu sesuai 

dengan antisipasi penelitian, interpretasi penelitian berkenaan dengan 

signifikasi butir-butir ataupun satuan data yang ingin diperoleh, dan penelitian 

atas butir ataupun satuan data sehingga membuahkan kesimpulan. (Miles dan 

Huberman, 1992, h.15) 

3.7      Fokus Penelitian 

   Fokus penelitian diperlukan agar penelitian lebih terarah dan fokus,  

Secara spesifik masalah-masalah dalam penelitian ini difokuskan pada:  

1. Mengetahui proses membangun identitas merek Kota Tangerang 

melalui slogan Tangerang LIVE. 
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2. Mengetahui proses kampanye komunikasi yang dilakukan Humas Kota 

Tangerang guna mendorong Public Engagement dalam membangun 

Kota Tangerang melalui slogan Tangerang LIVE. 
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