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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan 

menyajikan fakta secara benar sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan 

(Kriyantono, 2009: 56). Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif 

agar dapat memaparkan fenomena secara terinci dan mendalam terhadap suatu 

obyek yang diteliti. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Ruslan (2006: 

12), penelitian deskriptif untuk menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri) 

individu, situasi atau kelompok tertentu. Peneliti akan mendeskripsikan atau 

menguraikan fenomena dengan benar tanpa adanya rekaan. 

Sedangkan dasar penelitian ini adalah studi evaluatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui efektivitas suatu aktivitas, keberhasilan dan 

kegagalan suatu program kerja, dan manfaat dari kegiaatan yang dilaksanakan. 

Peneliti menggunakan The Pyramid Model of PR untuk mengevaluasi kegiatan 

dari Humas Polres Batu yakni Forum Otomotif Batu (FOB) yang 

diselenggarakan pada tahun 2016. Model evaluasi Piramida dipilih oleh peneliti 
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karena menguraikan setiap tahapan evaluasi dengan detail; sebelum, selama, dan 

setelah program berlangsung. Tahap yang akan diuraikann sesuai dengan gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 3.1: Model Evaluasi Piramida oleh Jim Macnamara 1992. 

Revised 1999 dalam Gozali (2005: 28) 

Elemen-elemen yang terdapat pada The Pyramid Model of PR (Gozali, 

2005: 27-28) adalah: 

1. Inputs (riset formatif): unsur-unsur dari program berupa media, konten (teks 

dan image), dan format. Berupa isi pesan, media yang dipilih untuk publikasi, 

desain dan isi pesan yang disajikan, mengetahui apa yang dipikirkan, 

diinginkan dan dibutuhkan oleh publik. 
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2. Outputs: materi-materi fisik dari program yang diproduksi serta proses untuk 

menghasilkannya, berupa jumlah pesan yang dikirim, jumlah publik yang 

menerima pesan, jumlah pesan di media. 

3. Outcomes: dampak-dampak komunikasi berupa respon dari masyarakat terkait 

program, berupa perubahan perilaku, sikap dan kesadaran masyarakat. 

Pada tahap inputs dan outputs, peneliti memperoleh data dari pihak internal 

Polres Kota sedangkan tahap outcomes sumber data diperoleh dari masyarakat 

yang mengikuti kegiatan FOB. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi kegiatan dari Humas Polres Kota 

Batu pada 2016 yaitu kegiatan Forum Otomotif Batu (FOB) dengan 

menggunakan The Pyramid Model of PR, untuk mengetahui efektifitas program 

yang telah dilaksanakan dalam rangka membangun kepercayaan publik. Alasan 

peneliti memfokuskan penelitian pada kegiatan Humas Polres Kota Batu didasari 

adanya berita pelecehan oleh anggota Polres Batu yang mencuat sehingga Humas 

menginisiasi terbentuknya kegiatan FOB. Fokus penelitian bertujuan agar 

peneliti dalam melakukan penelitian tidak melebar. 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Batu (Jalan Hasanudin No. 16 Batu) 

bidang Humas dengan pertimbangan: 
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1. Polres Kota Batu pernah mendapatkan pemberitaan negatif karena 

anggotanya melakukan pelecehan terhadap siswi SMA dan SMK saat 

sedang bertugas. 

2. Humas Polres Batu menginisiasi kegiatan Forum Otomotif Batu (FOB) 

yang melibatkan elemen masyarakat pecinta otomotif di wilayah Kota 

Batu. 

b. Waktu Penelitian 

Peneliti telah melakukan pra survei pada 3 Maret 2017 kemudian penelitian 

dilanjutkan mulai 1 sampai 8 Juni 2017.  

3.5 Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah Humas Polres Batu. Sedangkan teknik 

penetapan jumlah subyek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. 

Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria 

tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantono, 2009: 

156). 

Adapun kriteria subyek sebagai berikut : 

a. Pihak Humas Polres Batu yang berwenang dalam merumuskan, 

melaksanakan, dan mengawasi kegiatan bernama Forum Otomotif Batu 

(FOB). Pihak-pihak tersebut adalah: 

1. Aiptu Sutrimo S.H, sebagai Paur Humas Polres Batu. 
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2. Bripda Anggri Firdausi, sebagai anggota Polisi bagian Humas Polres 

Batu. 

b. Masyarakat asli Kota Batu, tinggal di wilayah Batu, tergabung dan terlibat 

dalam kegiatan Polres Batu yaitu Forum Otomotif Batu (FOB). Pihak 

tersebut adalah Rio selaku Humas FOB. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Kriyantono, 2009: 98). 

Peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur (semistructured 

interview). Peneliti membuat daftar pertanyaan tertulis secara garis besar, 

tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas 

yang tetap terkait dengan fokus penelitian. Tujuannya agar peneliti bisa 

mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga bisa 

mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam. 

Wawancara ini ditujukan untuk pihak Humas Polres Batu, serta masyarakat 

yang terlibat dalam program.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data pendukung penelitian. Data-data tersebut 

berupa dokumen publik, seperti berita-berita dari surat kabar dan media 

online terkait subyek penelitian, website resmi Polres Kota Batu, dan sosial 
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media yang dimiliki. Kemudian juga dokumen pribadi, seperti arsip-arsip, 

catatan penting, video dan foto-foto kegiatan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Bagan 3.1: Analisis Data Model Miles dan Huberman dalam Herdiansyah 

(2010: 164) 

 

Peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif menurut Miles 

dan Huberman yang terdiri atas empat tahapan, yaitu: 

a. Pengumpulan data 

Peneliti melakukan proses pengumpulan data sejak sebelum penelitian 

(menganalisis tema dan konsep), pada saat penelitian, dan hingga akhir 

penelitian sampai peneliti mendapatkan data yang cukup untuk dianalisis dan 

melakukan tahapan selanjutnya yaitu reduksi data. Pengumpulan data tidak 

berpatokan pada segmen tertentu atau waktu yang spesifik, karena sepanjang 

penelitian berlangsung sepanjang itu juga proses pengumpulan data 

dilakukan. 

b. Reduksi data 
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Peneliti menggabungkan segala data yang diperoleh dilapangan menjadi 

bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil rekaman wawancara akan 

diformat menjadi bentuk script wawancara. Sedangkan dokumentasi akan 

diformat menjadi bentuk skrip analisis dokumen. 

c. Penyajian data 

Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif untuk kemudian 

dimasukkan ke dalam kategorisasi. 

d. Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan diperoleh setelah peneliti mengevaluasi kegiatan-

kegiatan humas yang sudah dilakukan untuk membangun kepercayaan publik 

menggunakan model evaluasi The Pyramid Model of PR. Kesimpulan 

menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan 

mengungkap “what” “how” dari penelitian tersebut. 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Peneliti menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Kriyantono 

(2009: 70) menyebutkan bahwa triangulasi sumber yakni membandingkan atau 

mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber 

yang berbeda. Disini peneliti melakukan cross-check antara jawaban subyek dari 

internal Polres Batu dengan jawaban tokoh masyarakat, kemudian juga di 

kroscek dengan dokumen yang ada. 

 


