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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian berjudul “Pemanfaatan Media Internet sebagai sarana Publikasi 

Humas” ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor 

(1975) yang dikutip oleh Moleong (2007) metodologi kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari 

orang-orang atau perilaku yang diamati.  

 David Williams (1995) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan 

metode alamiah, yang dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah 

(Moleong, 2007). Penelitian kualitatif sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh 

gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. 

Lebih dari itu, penelitian kualitatif berhubungan dengan persepsi, pendapat, ide atau 

kepercayaan orang yang diteliti dan seluruhnya tidak dapat diukur dengan angka. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan tipe deskriptif. 

Penelitian deskriptif memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta, sifat serta situasi yang diselidiki pada obyek penelitian yakni PT 

Pupuk Kalimantan Timur. 
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang ditentukan oleh peneliti adalah perusahaan PT Pupuk 

Kalimantan Timur. Peneliti menentukan PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai 

obyek penelitian dengan mempertimbangkan citra positif yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana 

kinerja Humas dalam memanfaatkan media internet sebagai sarana publikasi. 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada bulan Juli hingga Oktober 

2018. 

3.4 Fokus penelitian 

 Fokus penelitian ini menitikberatkan pada aktivitas Humas Pupuk Kaltim 

dalam memanfaatkan media internet sebagai media campaign dan promosi 

perusahaan. 

3.5 Subyek penelitian 

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat 

penting. Sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data, subyek penelitian harus 

terlebih dahulu untuk ditata (Arikunto, 2006). Seseorang atau sesuatu ditentukan 

sebagai subyek karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut 

dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

penelitian. Sumber informasi penelitian harus memiliki beberapa kriteria agar 

informasi yang diberikan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Berikut ini 

adalah beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh subyek dalam penelitian ini  

diantaranya: 
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1. Subyek merupakan karyawan Humas yang bekerja di PT Pupuk 

Kalimantan Timur 

2. Subyek adalah karyawan dengan masa bekerja minimal satu tahun 

bekerja. 

3. Subyek mengetahui seluk beluk kegiatan publikasi yang memanfaatkan 

media khususnya media yang menggunakan internet. 

Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling dengan 

pertimbangan orang tersebut telah dianggap paling mengetahui informasi yang kita 

butuhkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga diharapkan dapat memudahkan 

peneliti dalam menjelajahi obyek/ situasi yang akan diteliti (Sugiyono, 2005:54). 

3.6 Teknik pengumpulan data 

a) Observasi 

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mencatat dan mengamati secara sistematik gejala-gejala yang akan 

diselidiki. Observasi dilakukan sesuai prosedur dan aturan tertentu agar dapat 

diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi dapat memberikan kemungkinan 

untuk ditafsirkan secara ilmiah. Observasi dilakukan dengan menganalisis kegiatan 

penggunaan media internet sebagai publikasi Humas yang digunakan Humas Pupuk 

Kaltim.   

b) Wawancara 

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur 

yang bersifat terbuka yang dimana dalam pelaksanaannya peneliti akan mengajukan 

beberapa pertanyaan tentang media internet yang digunakan oleh PT Pupuk 
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Kalimantan Timur. Wawancara dalam penelitian kualitatif pada umumnya tidak 

dilakukan secara terstruktur dan ketat dengan pertanyaan tertutup. Wawancara semi 

terstruktur bertujuan untuk menemukan informasi secara lebih terbuka. Wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan subyek dilakukan melalui wawancara langsung dan 

email. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam suatu penelitian deskriptif, pengumpulan data dapat diperoleh dari 

berbagai sumber. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai sampai pada 

akhirnya data tersebut menjadi data jenuh. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Berikut tahap-tahap analisis 

data yang dikemukaan Miles Huberman (Sugiyono, 2014): 

 

Bagan 3.1: Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1984) 

1.      Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data merupakan kegiatan menghimpun data dari sumber 

informasi. Pada penelitian ini data dihimpun dari subyek dan informan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

 

 

2.      Reduksi Data 

Reduksi data merupakan langkah pertama dalam analisis data pada 

penelitian jenis deskriptif. Sementara itu, reduksi data merupakan proses seleksi, 

pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data. Pada saat proses pengumpulan 

data, reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan dari catatan data yang 

diperoleh di lapangan. 

3.      Penyajian Data 

Sajian data pada penelitian kualitatif merupakan deskripsi dalam bentuk 

narasi yang memungkinkan simpulan penelitian. Penyajian data ini merupakan 

kalimat yang disusun secara logis dan sistematis agar memberikan kemudahan 

kepada pembaca. 

4.      Penarikan Kesimpulan 

Penarikan Kesimpulan membutuhkan verifikasi agar data yang diperoleh 

dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, diperlukan aktivitas pengulangan 

yang bertujuan untuk pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, 

mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang melintas pada peneliti pada waktu 

menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan. 
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3.8 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data merupakan kegiatan yang penting bagi penelitian 

deskriptif kualitatif. Hal tersebut disebabkan sumber data yang digunakan tidak bisa 

dipastikan kebenarannya secara langsung. Peneliti menggunakan triangulasi 

sumber data sebagai teknik pengujian kredibilitas data. Menurut Machmud (2016: 

71) teknik ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengecekan

data atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi pribadi dari berbagai sumber. Berikut ini adalah beberapa cara yang 

dilakukan peneliti dalam pengujian data: 

a. Membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara.

b. Membandingkan hasil observasi dengan hasil pengamatan dokumentasi.

c. Membandingkan hasil dokumentasi dengan hasil wawancara.


