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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Dasar Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif 

dengan dasar penelitian studi kasus, untuk mengetahui bagaimana strategi 

PR 2.0 yang digunakan dalam membangun kepercayaan publik melalui 

website dengan penggambaran yang bersifat subjektif. Pendekatan kualitatif 

merupakan pendekatan yang didalam usulan penelitian, proses, hipotesis, 

turun ke lapangan, analisis data, penarikan kesimpulan, hingga dengan 

penulisannya, menggunakan aspek-aspek kecenderungan, dan non 

perhitungan numerik. Hasil penelitian yang didapatkan dalam pendekatan 

kualitatif bergantung pada tingkat pengetahuan dan pemaknaan yang 

dilakukan peneliti (Pujileksono, 2015). 

Pendekatan kualitatif ini, juga bertujuan untuk melihat dan 

menafsirkan realitas maupun fenomena sosial. Melalui pendekatan dan dasar 

penelitian yang telah dipilih ini, hasil analisis nantinya akan bersifat 

subjektif dengan mengandalkan kemampuan dari peneliti dalam 

merepresentasikan suatu peristiwa.  

3.2 Tipe Penelitian 

Tipe dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Dimana peneliti tidak 

bermaksud melakukan generalisasi dan biasanya hanya terdiri dari satu 

variabel atau peristiwa. Sehingga memungkinkan peneliti melakukan 

penelitian secara mendetail (Muslimin, 2016) 
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Jenis riset deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi objek tertentu 

Peneliti sudah mempunyai konsep (biasanya satu konsep) dan kerangka 

konseptual. Melalui kerangka konseptual (landasan teori), peneliti 

melakukan operasionalisasi konsep yang akan menghasilkan variabel 

beserta beberapa indikatornya. Riset ini menggambarkan realitas yang 

sedang terjadi, tanpa menjelaskan hubungan antar variabel (Kriyantono, 

2008). 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini ialah strategi yang digunakan oleh 

Kementerian Sekretariat Negara dalam membentuk kepercayaan publik. 

Namun, tidak semua bentuk strategi akan diteliti, melainkan hanya strategi 

dengan melibatkan publik sebagai insight dalam pengelolaan konten yang 

mereka terapkan pada laman resmi website dengan domain setneg.go.id. 

Selanjutnya peneliti akan berfokus pada strategi yang dilakukan, mulai dari 

proses mendapatkan ide pembuatan konten, hingga konten tersebut telah 

terupload pada laman resmi setneg.go.id. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Adapun subjek pada penelitian ini adalah mereka yang telah 

memenuhi beberapa kriteria berikut : 

1. Pegawai Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat 

Negara RI. 
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2. Telah bekerja lebih dari 5 tahun pada bagian Asisten Deputi Hubungan 

Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara RI. 

3. Mempunyai tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pengelolaan 

website dengan laman setneg.go.id. 

4. Mempunyai tanggung jawab terhadap konten yang termuat dalam 

website dengan laman setneg.go.id. 

 

3.5 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 13 Maret-12 September 2017. 

Dengan tujuan, sekaligus melihat apakah ada strategi terbaru yang 

diterapkan dalam rangka mempersiapkan bulan kemerdekaan Republik 

Indonesia. 

 

3.6 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber dari data yang 

diperoleh kedalam dua bagian. Yakni sumber data primer dan juga sumber 

data sekunder. 

3.6.1 Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan 

didalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, sumber data primer yang 

digunakan diperoleh dari data hasil wawancara medalam dengan subjek 

penelitian.  
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3.6.2 Data Sekunder 

Untuk mendukung data sekunder, peneliti menggunakan beberapa 

data tambahan yang diperoleh dari website setneg.go.id, buku, jurnal, 

kamus, dan juga file-file dokumen resmi yang dimiliki oleh Kementerian 

Sekretariat Negara. Sehingga dapat menghasilkan informasi yang jelas dan 

akurat untuk penelitian yang dilakukan. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan beberapa tekhnik pengumpulan data, yakni: 

1. wawancara 

Jalaludin Rachmat (2002) mengatakan bahwa wawancara ialah 

salah satu cara mencari fakta dengan meminjam indera (mengingat dan 

merekonstruksi) sebuah peristiwa, mengutip pendapat dan opini narasumber. 

Wawancara yang dilakukan secara berhadap-hadapan dan sangat banyak 

memberikan kemungkinan penggalian informasi lebih dalam dan luas 

karena topik pembahasan dalam percakapan tersebut sudah disiapkan 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. 

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini akan dilakukan 

kepada bagian dari subjek penelitian, diantaranya ialah: 

1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Website dan Media Sosial: Efa 

Febriana 

2. Kepala Bidang Diseminasi Informasi: Sri Prastiwi Utami 
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3. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat: Masrokhan M.PA 

Pemilihan subjek penelitian ini dikarenakan posisinya yang 

bertanggung jawab pada website resmi Kementerian Sekretariat Negara RI 

dengan domain setneg.go.id. Selain itu pemilihan subjek juga didasarkan 

pada penguasaan dan pemahaman data, informasi ataupun dari objek 

penelitian (Bungin, 2009) 

2. Observasi 

Rosadi Ruslan (2006) mengatakan bahwa observasi ialah 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati atau 

mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsungnya, dan biasanya 

peneliti sebagai partisipan atau observer dalam menyaksikan atau 

mengamati suatu objek peristiwa yang sedang ditelitinya. 

Pada praktiknya Pawito (2007) menjelaskan bahwa, observasi 

dapat dilakukan dengan dua jenis metode yang berbeda. Jenis yang pertama 

ialah participant observation dimana peneliti akan terlibat dalam kegiatan 

dari objek yang diteliti. Sedangkan yang kedua ialah non participant 

observation dimana peneliti tidak terlibat sama sekali dengan objek yang 

akan diteliti. Dan pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan 

metode non participant observation. Sebab peneliti hanya mengamati objek 

yang diteliti, tanpa terlibat aktif dalam objek penelitian tersebut. 

3. Dokumentasi 

Menurut Burhan Bungin (2009) dokumentasi adalah salah satu 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian 

sosial. Ia menyebutkan, sebagian besar data-data dokumentasi yang tersedia 
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berupa surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan dan sebagainya 

yang sifatnya tak terbatas pada ruang dan waktu. Data-data yang berhasil 

didokumentasikan akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar argumentasi 

pendukung terhadap data hasil wawancara dan observasi yang telah 

ditemukan sebelumnya. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Setelah memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi, tahap selanjutnya ialah melakukan analisis data. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif model 

Miles dan Huberman. Dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan terdiri dari tiga komponen, yakni reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sutopo, 2006).  

1. Reduksi Data  

Tahap ini merupakan proses seleksi data, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada dalam field notes, yang berupa 

catatan wawancara dan observasi pada penelitian kualitatif yang telah 

dilakukan. Dalam tahap ini data hasil yang diperoleh cukup banyak, 

sehingga peneliti akan memilah data pokok dan memfokuskan data sesuai 

dengan yang di inginkan peneliti.  

2. Penyajian Data  

Tahapan selanjutnya ialah penyajian data. Setelah data direduksi, 

peneliti akan menyajikan data dalam kalimat yang telah disusun secara logis 

dan sistematis, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. 
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Sajian data ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dijadikan 

pernyataan penelitian sebelumnya. Sehingga data yang tersaji adalah 

deskripsi mengenai kondisi yang merujuk pada pertanyaan penelitian. Selain 

berupa narasi, data yang akan disajikan dapat berupa matriks, gambar,dan 

tabel, yang dapat digunakan sebagai visualisasi pendukung narasi yang ada. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan serta melakukan 

verivikasi data-data yang telah tersaji dari temuan dilapangan. Penarikan 

kesimpulan merupakan analisis dari rangkaian pengolahan data yang telah 

dilakukan sebelumnya. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, maka dari itu untuk mengambil kesimpulan akhir, perlu 

dilakukan verifikasi data agar  terhindar dari kesimpulan data yang kurang 

jelas. 

 

3.9 Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji kebsahan data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Menurut Sugiyono Triangulasi sumber data digunakan 

untuk menguji kredibilitas data, yang dilakukan dengan recheck data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber yag telah ditetapkan. Data yang 

telah diperoleh tersebut kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan 

sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Disini 

peneliti akan membandingkan data hasil wawancara dengan subjek yang 

telah disebutkan sebelumnya, dengan data hasil pengamatan pada laman 
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website resmi Kemensetneg yang berdomain setneg.go.id dan juga hasil 

dokumentasi beberapa berkas resmi yang dimiliki oleh Kemensetneg. 

 

 

 


