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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalam penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah, Moleong (2005). 

Penelitian ini bermaksud memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial 

yang diteliti. Penelitian mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan pada indikator-

indikator yang dijadikan ada atau tidaknya suatu gejala yang diteliti. Dari 

pandangan itu, para penulis masih tetap mempersoalkan latar belakang alamiah 

dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk fenomena dan yang 

dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, biasanaya memanfaatkan metode 

wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. 

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Tipe deskriptif menganalisa isi pesan atau teks tertentu (Eriyanto,2011:47). 

Penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran-gambaran 
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penyajian laporan penelitian dan data dari penelitian tersebut berasal dari naskah 

wawancara, catatan laporan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan 

dokumen resmi lainnya. 

Deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat 

yang membedakan atau karekteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa 

(Mayer and Greenwood Ulbersilallahi 2010:27). Penelitian ini dilakukan untuk 

membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diselidiki mengenai masalah yang 

berkaitan dengan aktifitas humas yang dilakukan dalam mempromosikan potensi 

wisata. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti suatu objek 

alami dimana peneliti merupakan instrumen kunci. 

Dasar penelitian adalah naturalistik dimana peneliti mengumpulkan data 

bedasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi 

dengan sengaja. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, 

analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak 

dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data 

dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan 

pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai 

situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat 

pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan 

bagaimana suatu fenomena terjadi. 

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis bagaimana cara Bulog dalam 

meningkatkan citra positif lembaga kepada masyarakat. 
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3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kantor Bulog Sub Divisi Regional Malang, 

Jalan Retawu No.16, Oro Oro Dowo, Klojen, Kota Malang. Sedangkan waktu 

penelitian di mulai pada tanggal 10 Agustus – 10 September 2016. 

 

3.4. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih subjeknya secara khusus 

berdasarkan ciri dan karakteristik yang dibutuhkan yaitu harus bekerja di lembaga 

tersebut, harus terlibat langsung dalam proses kehumasan, serta sudah bekerja 

selama dua tahun lebih. Subjek tersebut adalah Kepala Perum Bulog Sub Divre 

Malang, Kepala Sie Komersil dan Bisnis Bulog Subdivre Malang, Kepala Gasar 

(Harga Dasar) Bulog Subdivre Malang  

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh Bulog Subdivre Malang. Selain itu peneliti juga melakukan 

wawancara terkait bagaimana hubungan dengan media, hubungan dengan 

masyarakat, hubungan dengan lembaga/perusahan lain dan hubungan 

dengan pemerintah. Melalui wawancara ini diharapkan peneliti dapat 

menggali data tentang aktivitas kehumasan apa saja yang dilakukan oleh 

Bulog Subdivre Malang untuk meningkatkan citra 
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b. Obervasi 

Peneliti mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bulog 

Subdivre Malang. Peneliti harus mengamati kegiatan saat Bulog Subdivre 

Malang melakukan operasi pasar, pasar murah, ataupun pendistribusian 

raskin dan juga RPK. Peneliti juga harus mengamati sosialisasi terkait 

program Bulog Subdivre Malang kepada pemerintah, masyarakat, maupun 

perusahaan atau lembaga lainnya.  

c. Dokumentasi 

Peneliti merekam kegiatan-kegiatan Bulog yang dilakukan untuk 

peningkatan citra lembaga. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan unutk mengetahui bagaimana 

aktivitas kehumasan Bulog Subdivre Malang, 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Setelah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkumpul maka 

informasi yang diperoleh tersebut akan dikelompokan kedalam kegiatan 

kehumasan : 

1. Community Relations 

2. Counseling 

3. Development/Fundraising  

4. Employee/Member Relations  

5. Financial Relations relations  

6. Government Affairs 

7. Industry Relations 
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8. Issues Management 

9. Media Relations 

10. Marketin Communication 

11. Minority Relations/Multicultural Affairs 

12. Public Affairs 

13. Special Event and Pubkic Participant 

 

Dan setelah semua data selesai dikelompokan, kemuadian akan diketahui 

kegiatan-kegiatan kehumasan mana saja yang tidak ditemui informasinya dari 

hasil wawancara tersebut. Sehingga peneliti memapu mengetahui aktivitas-

aktivitas kehumasan apa saja yang dilakukan oleh Bulog Subdivre Malang untuk 

meningkatkan citra lembaga. 

 

3.7. Teknik Keabsahan Data 

Peneliti kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu 

keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui 

keabsahan data kredebilitas (kepercayaan) peneliti kualitatif dapat tercapai. Dalam 

hal ini utuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. 

Triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut, Moleong (2014:178). Triangulasi yang 

digunakan adalah yang berdasarkan dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, Patton dalam Moleong 
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(1987:331). Hal ini dapat dicapai dengan membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang diperoleh dari Humas Bulog Sub Divisi Regional 

Malang. 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Menurut 

Sugiyono (2014:274) Menyatakan bahwa “Triangulasi digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian di deskripsikan dan di 

kategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. 

Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data berbeda untuk di 

analisis lebih lanjut. 

 


