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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1  Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif yang mana data digambarkan secara obyektif berdasarkan data atau 

fakta yang diperoleh di lokasi penelitian. Penelitian Deskriptif Kualitatif 

merupakan penelitian yang bertujuan menyajikan secara sangat teliti (accurately 

and precisely) tentang karakteristik yang sangat luas dari suatu populasi. 

(Hamidi,2007:12) 

 

1.2  Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Lokasi Penelitian Untuk Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

di Jalan Gajayana No. 50 Malang dan Jalan Raya Tlogo Mas No. 246 Malang 

untuk Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini berlangsung pada Bulan 

April 2015 

 

3.3 Sumber dan Jenis data 

Sumber data menurut Arikunto (2005:88) adalah benda, hal atau orang 

tempat peneliti ,mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa, secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga jenis yang disingkat dengan 3P, yaitu: 

1. Person (orang) adalah tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang sedang 

diteliti. 



61 
 

2. Paper (kertas) adalah berupa dokumen, warkat, keterangan, arsip,pedoman, 

surat keputusan (SK), dan sebagainya. 

3. Place (tempat): sumber data keadaan di tempat berlangsungnya suatu kegiatan 

yang berhubungan dengan penelitian.Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

sumber data ini adalah tempat, orang,atau benda yang dapat memberikan data 

sebagai bahan penyusunan informasi bagi peneliti.  

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2007:157) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.Penelitian ini menggunakan data yang 

diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu perusahaan yang menjadi objek 

penelitian yang berupa kata-kataatau tindakan dari informan. Dalam hal ini yang 

dimaksud adalah data yangdiperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Humas 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Universitas 

Muhammadiyah Malang mengenai Peran dan Fungsi Humas pada Universitas 

Islam Negeri dan Swasta. Data yang bisa diambil berupa kata-kata atau tindakan 

yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh peneliti dari Ke 

Dua Humas tersebut. Di sisi lain juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah 

ada, yang berupa dokumen-dokumen laporan-laporan dan arsip-arsip lain yang 

relevan termasuk mengamati fakta-fakta di lapangan. Menurut Moleong 

(2007:159) sumber data bisa berasal dari sumber-sumber tertulis (buku, majalah 

ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumenresmi) atau sumber-sumber berupa 

gambar (foto) dan sumber-sumber data statistik 
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1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 

statistic ataupun cara kuantifikais lainnya. Untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan penelitian ini, maka peneliti melakukan pengumpulan data. Data yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti 

dari sumber yang sudah ada. Data primer yang diperoleh langsung dari 

lapangan melalui :  

a. Observasi atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. 

b. Wawancara (interview) secara langsung dengan informannya yang 

merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian beberapa 

literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, dari rujukan 

teoritis yang relevan dengan membaca beberapa buku, majalah, buletin, surat 

kabar serta internet. Selain itu, beberapa data yang diperoleh dari Ke Dua 

Perguruan Tinggi Islam tersebut.  

 

3.5 Informan 

Menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih informan 

yang terlibat secara langsung dalam aktivitas dan dianggap mengetahui masalah 
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yang diteliti serta dapat memberikan informasi yang akurat mengenai masalah 

yang diteliti. Informan yang relevan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sutaman, S.Ag.M.A : Humas Universitas ISslam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim  

2. Nasrullah, S.Sos, M.Si, : Humas Universitas Muhammadiyah Malang 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, 

dengan penekanan utama pada penelitian sumber, mengungkapkan fakta 

(menguraikan data dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian, 

baik data primer maupun data sekunder) dengan menggunakan bahasa yang 

mudah dimengerti, kemudian data yang diperoleh diuraikan serta dikembangkan. 

Maka akan diperoleh gambaran jelas tentang Humas Perguruan Tinggi Islam 

Negeri dan Swasta (Hamidi, 2010 : 144-19) 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah triangulasi triangulasi adalah kombinasi beragam sumber 

data, tenag apeneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau 

gejala sosial(Kriyantono, 2009:70). Triangulasi diperlukan karena setiap teknik 

memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian, triangulasi 

memungkinkan tanggapan realitas secara lebih valid. Penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber, yakni membandingkan atau engecek ulang derajat 
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kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda 

(Kriyantono, 2009:70). Untuk menguji keabsahan data, peneliti memperluas 

konstruksi personal information. Maksudnya, peneliti memberikan kesempatan 

kepada subyek untuk bercerita panjang lebar tentang apa yang dialaminya terkait 

permasalah penelitian dalam konteks wawawncara yang informative dan santai. 

Kemudian peneliti menganalisis jawaban subjek dengan melakukan cros-chek 

dengan sumber data yang lain, seperti jawaban wawancara dari subjek lain atau 

juga dengandokumen yang ada. Selanjutnya, data dapat memenuhi kriteria valid 

dan realiable ketika mencapai tahap data jenuh (Idrus, 2009:145). Datajenu 

artinya kapan dan dimana pun ditanyakan pada informan, dan pada siapapun 

pertanyaan yang sama diajukan haisl jawabannya tetap konsisten.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 




