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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui 

strategi humas pemerintah Kabupaten Bangkalan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai intstrumen 

kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Cresswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu 

pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu 

gejala sentral (Raco, 2010:7). Cathrine Marshal mendefinisikan 

pendekatan kualitatif sebagai suatu proses yang mencoba untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang 

ada dalam interaksi manusia (Sarwono, 2006:193). Kriteria dalam 

penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data 

yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sebenarnya 

terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat 

dan terucap tersebut, diperlukan beberapa sumber data dan berbagai teknik 

pengumpulan data. 
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Pendekatan model kualitatif ini dinilai oleh peneliti sebagai 

metode yang tepat untuk mengkaji dan menggambarkan bagaimana 

strategi humas pemerintah kota Bangkalan dalam membangun citra 

Bangkalan kota Dzikir dan Sholawat. Bagaimanapun peneliti ingin 

mencoba untuk menjelaskan fenomena yang ada melalui penelitian yang 

lebih menekankan makna dari kondisi sebenarnya bukan pada 

generalisasinya. 

3.2 Tipe Penelitian 

Adapun tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian 

yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif 

dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa dibandingkan dihubungkan 

dengan variabel yang lain (Machmud, 2016:136). Penelitian deskriptif bisa 

menggambarkan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan 

keadaan dalam tahap-tahap perkembangannya. Penelitian deskriptif 

menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah (naturalistic 

setting). Di mana peneliti hanya bertindak sebagai seorang pengamat saja. 

Metode deskriptif digunakan oleh peneliti karena dianggap bisa 

menggambarkan dengan jelas bagaimana strategi humas pemerintah kota 

Bangkalan dalam membangun cita Bangkalan sebagai kota dzikir dan 

sholawat. 

 



35 
 

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang dijadikan penelitian oleh peneliti adalah 

kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yang beralamatkan di JL. 

Soekarno-Hatta 35 Bangkalan, Jawa Timur. Waktu yang akan digunakan 

oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah 01 Mei – 21 Mei 2017. 

Rentang waktung yang telah ditentukan disini tidak bersifat mutlak, dalam 

artian apabila data dan kesimpulan yang diperoleh telah menjawab 

permasalahan yang ada, maka penelitian bisa dihentikan. Sebaliknya, 

apabila data dan kesimpulan yang telah diperoleh belum bisa menjawab 

permasalahan yang ada, maka penelitian bisa diperpanjang sampai 

menemukan data dan kesimpulan yang sesuai. 

3.4 Subyek Penelitian 

Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik sampling 

purposive. Teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:53). Pertimbangan tertentu 

ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

kita harapkan, atau mungkin dianggap sebagai penguasa sehingga dapat 

memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang akan diteliti. 

Kemudian dari penentuan subyek di atas peneliti membuat beberapa 

kriteria sebagai berikut:  

1. Bekerja pada bagian Humas dan Protokol Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan. 

2. Sudah 2 tahun berada di bagian Humas dan Protokol. 
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3. Memiliki peranan dalam membangun citra Bangkalan kota 

Dzikir dan Sholawat. 

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan diatas maka peneliti 

menentukan 6 subyek yang dianggap dapat memberikan data tentang 

obyek penelitian,  yaitu : 

1. SUB bagian Humas 

 Drs. Irman Gunadi 

 Emalia Kusuma Dewi 

 Hasta Martawan Yogi 

2. SUB bagian Dokumentasi 

 Rosalina Mega Putri 

 Prita Asmaranda Maetri 

3. SUB bagian Protokol 

 Basofi Abdullah 

Kemudian dari keenam subyek tersebut peneliti akan menggali 

informasi tentang bagaimana strategi humas pemerintah Kabupaten 

Bangkalan dalam membangun citra Bangkalan sebagai kota Dzikir dan 

Solawat. 

3.5 Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
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diporeleh peneliti dari subyek yang menjadi informan dalam penelitian ini. 

Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh 

peneliti dari majalah, koran, buku, dan artikel internet yang mendukung 

dan berkaitan dengan penelitian. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan kualitatif secara langsung 

oleh peneliti untuk mengambil data-data berdasarkan kondisi 

tertentu sesuai dengan maksud penelitian (Machmud, 

2016:64). Dengan teknik observasi ini peneliti akan 

melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada 

kaitannya dengan strategi humas pemerintah kota Bangkalan 

membangun citra Bangkalan sebagai kota Dzikir dan 

Sholawat. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu: pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Meleong, 2013:156). 
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Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 

ke-6 responden terkait, untuk mendapatkan penjelasan tentang 

strategi humas pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam 

membangun citra Bangkalan kota Dzikir dan Sholawat sesuai 

dengan draft wawancara yang telah disediakan oleh peneliti. 

Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2014:82) dokumentasi merupakan 

suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya manumental dari 

seseorang. Dokumentasi yang berbentuk sebuah tulisan 

misalnya: 

a. Catatan harian 

b. Sejarah kehidupan (life historis) 

c. Cerita 

d. Biografi 

e. Peraturan 

f. Kebijakan, dll. 

Sedangkan foto dokumentasi yang berbentuk gambar 

misalnya: 

a. Foto 

b. Gambar hidup 

c. Sketsa, dll. 

Kemudian dokumentasi dalam bentuk sebuah karya seni 

misalnya: 
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a. Lukisan

b. Patungfilm, dll.

Studi dokumentasi merupakan suatu pelengkap dari metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari 

observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya 

apabila didukung oleh dokumentasi. Video dan foto merupakan sumber 

data sekunder bagi peneliti untuk mendapatkan bukti pendukung untuk 

mengetahui strategi humas pemerintah kota Bangkalan dalam membangun 

citra Bangkalan kota Dzikir dan Sholawat sampai penelitian berakhir. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan semenjak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 

lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan analisi telah dimulai 

sejak merumuskan dan menjelaskan suatu masalah, sebelum terjun ke 

lapangan, dan berlangsung terus hingga ke tahap penulisan hasil 

penelitian. 

Model interaktif yang digunakan peneliti dalam menganalisis data 

ditunjukkan pada gambar berikut: 
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                Gambar 3.1 

     Komponen  Analisis Data 

       (Sumber: Sugiyono, 2014:92) 

Keterangan: 

a. Reduksi Data (data reduction) 

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan 

dengan strategi Humas pemerintah Kabupaten Bangkalan 

dalam membangun citra Bangkalan kota Dzikir dan Sholawat 

kepada kepala sub bagian Humas, sub bagian dokumentasi, 

dan sub bagian protokol. Dari data yang diperoleh nantinya 

peneliti akan mengolah dan memilah data, sebagai bahan 

analisis terhadap fokus penelitian. 

b. Penyajian Data (data display) 

Setelah data direduksi, Peneliti juga akan menyajikan data 

yang berkaitan dengan fokus penelitian yang kemudian akan 

dianalisis dengan kajian pustaka atau teori-teori yang relevan 

dengan penelitian ini. 
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c. Kesimpulan Penafsiran/Verifikasi (conclusion drawing) 

Langkah ketiga Penarikan kesimpulan dilakukan 

melakukan analisis, sehingga nantinya peneliti dapat menarik 

kesimpulan mengenai strategi Humas pemerintah Kabupaten 

Bangkalan dalam membangun citra Bangkalan kota Dzikir dan 

Sholawat. 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah menggunakan trianggulasi sumber. Trianggulasi 

sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan 

pengecekan  data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 

(Sugiyono, 2014:127). Selain itu nantinya peneliti juga akan menggunakan 

trianggulasi dengan metode. Dalam trianggulasi metode ini terdapat dua 

strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

dengan beberapa teknik pengumpulan data, dan yang ke dua pengecekan 

derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama 

(Meleong, 2013:331). Dimana nantinya pada penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan pengumpulan data dari hasil observasi, dokumentasi, dan 

juga wawancara. Selain itu peneliti juga akan menggunakan lebih dari satu 

subyek, yaitu peneliti melibatkan enam orang pada subbagian Humas 

pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagai subyek penelitian. Dengan 

menggunakan teknik trianggulasi sumber nantinya peneliti akan 

mendeskripsikan dan mengkategorisasikan mana pandangan yang sama, 

pandangan yang berbeda, dan mana data yang spesifik dari ke enam 
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subyek tersebut. Kemudian dari ke enam subyek tersebut, diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang seluk beluk Humas 

pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sehingga nantinya dapat diketahui 

strategi apa saja yang dilakukan Humas pemerintah Kabupaten Bangkalan 

dalam membangun citra Bangkalan kota Dzikir dan Sholawat. 




