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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada pada Kantor Sekretariat Daerah Pemerintahan 

Kota Salatiga yang terletak di Jl. Jend. Sukowati No. 51, Salatiga (50724) 

tepatnya pada Kantor Bagian Hubungan Masyarakat (Humas). Pemilihan lokasi 

ini disesuaikan dengan obyek penelitian yaitu karyawan Humas Pemerintahan 

yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melibatkan media. 

 

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang mengacu pada prosedur penelitian 

yang menghasilkan data secara deskriptif, seperti tulisan, kata-kata yang 

diucapkan dan tingkah laku yang diamati. (Bungin, 2003:63). Di dalam rancangan 

penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan atau pokok soal yang hendak 

diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi 

pusat perhatian serta kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Bungin 2003:65). 

Menurut Kriyantono (2006:57), pendekatan kualitatif bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya. 

Seperti penjelasan diatas, maka penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian deskriptif kualitatif karena hasil penelitian ini adalah gambaran realitas 

mengenai aktifitas media relations yang dilakukan humas pada media massa yaitu 

jurnalis media kontributor Kota Salatiga yang diperoleh secara alamiah dan terkait 

dengan peranan media relations tersebut dalam membentuk berita positif di media 

cetak. 
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3.2.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dimana jenis penelitian ini bersifat melukiskan realitas sosial yang 

kompleks yang ada di masyarakat (Mantra, 2004:38). Menurut Elvinaro Ardianto 

(2010:60), ciri metode deskriptif kualitatif ialah menitikberatkan pada observasi 

dan suasana alamiah (natural setting). Ditambahkan lagi oleh Elvinaro Ardianto 

bahwa dalam metode deskriptif kualitatif, dari uraian deskriptifnya terlihat nuansa 

kualitatif walau peneliti tidak sepenuhnya menjadi instrumen kunci penelitian. 

 

3.3 Unit Amatan dan Unit Analisa 

3.3.1 Unit Amatan 

Unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data 

dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis (Ihalauw, 

2003:174). Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber amatan adalah Kantor 

Bagian Humas Setda Kota Salatiga.  

3.3.2 Unit Analisa 

Unit analisis menurut Abel, adalah hakekat dari populasi yang tentangnya 

hasil penelitian akan berlaku (Ihalauw, 2003:174). Dalam penelitian ini, yang 

menjadi unit analisa adalah aktifitas media relations Bagian Humas Setda Kota 

Salatiga dengan jurnalis media kontributor Kota Salatiga serta berita tentang Kota 

Salatiga yang di release oleh Humas. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Data bagi penelitian ini dapat diperoleh dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang tepat. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik, yaitu : 

1. Observasi Lapangan (Field Observation) 

Observasi Lapangan (Field Observation) adalah kegiatan yang setiap 

saat dilakukan, dengan kelengkapan pancaindra yang dimiliki (diadaptasi 
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dari Kriyantono oleh Ardianto, 2010:179). Ditambahkan lagi oleh 

Kriyantono bahwa observasi difokuskan untuk mendeskripsikan dan 

menjelaskan fenomena penelitian. Fenomena ini mencakup interaksi 

(perilaku) dan percakapan yang terjadi di antara   subjek yang diteliti 

sehingga metode ini memiliki keunggulan, yakni mempunyai dua bentuk 

data: interaksi dan percakapan (Ardianto, 2010:180). 

Observasi dilakukan pada Kantor Humas Setda Kota Salatiga dan 

lingkungan sekitarnya termasuk press room dan  pada event dimana humas 

dan media  ada bersama didalamnya. 

2. Wawancara Mendalam (Intensive / Depth Interview) 

 Wawancara mendalam (Intensive / Depth Interview) adalah teknik 

mengumpulkan data atau informasi  dengan cara bertatap muka langsung 

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. 

(Kriyantono dalam  Ardianto, 2010:178). Dalam wawancara mendalam, 

peneliti berupaya mengambil peran pihak yang diteliti (taking the role of the 

orther), secara intim menyelam ke dalam dunia psikologis dan sosial 

mereka. 

 Wawancara mendalam dilaksanakan dengan Kabag dan Kasubag pada 

Humas Setda Kota Salatiga, staf Humas yang terdiri dari satu orang staf 

sub-bagian protokol yang aktif terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan 

staf sub-bagian Analisis Kemitraan Media (AKM). 

Selain itu wawancara juga dilakukan dengan jurnalis media cetak 

kontributor Kota Salatiga dimana medianya memiliki halaman khusus untuk 

memuat berita-berita tentang Salatiga serta wawancara dengan Kepala 

Kelurahan terdekat dengan Kantor Pemerintah Kota dan salah satu 

komunitas atau kelompok masyarakat di Salatiga untuk mengetahui peran 

Humas didalamnya serta keterlibatan media untuk komunitas atau kelompok 

tersebut. 
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3. Dokumen 

 Dokumen, terdiri atas tulisan pribadi, seperti buku harian,  surat-surat 

dan dokumen resmi (Nasution dalam Ardianto, 2010:185). Dokumen yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah berita-berita tentang Kota Salatiga 

yang dimuat dalam surat kabar yang memiliki halaman khusus untuk berita 

tentang Kota Salatiga yaitu yang terdapat pada Jateng Pos, Jawa Pos – 

Radar Semarang, Suara Merdeka dan Wawasan. 

4. Foto 

Foto dapat menangkap, “membekukan” suatu situasi pada detik 

tertentu. Dengan demikian, foto memberikan bahan deskriptif yang berlaku 

saat itu (Nasution, dalam Ardianto, 2010:186). 

Foto yang diperlukan sebagai penunjang data pada penelitian ini 

adalah foto kegiatan humas yang secara khusus ditujukan maupun kegiatan 

lain yang melibatkan media. 

 

3.4.2  Jenis Data 

Data primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung 

dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

data langsung pada subjek  sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 

2012:91).  

 Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data hasil observasi 

mengenai hubungan antara Humas dan jurnalis dalam kesehariannya. Selain itu, 

data primer lain adalah  data hasil wawancara dengan staf Bagian Humas Setda 

Kota Salatiga, wawancara dengan jurnalis media cetak kontributor Kota Salatiga 

dan wawancara dengan Kepala Kelurahan Kalicacing. 

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat 

fihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data 

sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah 

tersedia (Azwar, 2012:91). 
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Data sekunder dalam penelitian ini adalah berita di surat kabar tentang Kota 

Salatiga, dokumentasi kegiatan Humas yang melibatkan media dan data analisis 

media yang dibuat Humas. 

 

3.5 Sumber Informasi 

Sumber informasi untuk penelitian ini adalah orang-orang yang dapat 

menjadi key person yang paham dan dapat memberi penjelasan mengenai topik 

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi key person  atau sumber informasi 

adalah : 

1. Kabag Humas Setda Kota Salatiga   Adi Setiarso, S.E. 

2. Kasubag Analisis Kemitraan Media (AKM)  Tri Prawiati, S.T. 

3. Seluruh Staf Sub-bagian Analisis Kemitraan Media (AKM)  Dina 

Pramestya Rini, S.S. ; Sugeng Aryanto, S.S. ; Lukman Fahmi, S.H.I. ; N. 

Fajar Febriansah, S.Kom ; Eltina Ema Maharani S.E ; (Staf AKM menjadi 

narasumber semuanya karena sub-bagian AKM merupakan sub-bagian yang 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjalankan hubungan dan 

koordinasi langsung dengan pihak media) 

4. Kasubag Protokol  Rohmawati Utami, S.T. 

5. Perwakilan Staf Sub-bagian Protokol  Kristri Priyantara W., A.Md.  

(Pemilihan Perwakilan Staf Protokol berdasarkan jangkauan pekerjaan yang 

dilakukan dimana beliau merupakan staf yang secara langsung terlibat 

dalam kegiatan kemasyarakatan) 

6. Kasubag Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data Elektronik 

(DPPDE)  Christanto Adi K.M., M.Kom 

7. Jurnalis Surat Kabar Wawasan  Ernawaty, S.H. 

8. Jurnalis Surat Kabar  Jateng Pos   Dekan Bawono 

9. Jurnalis Surat Kabar Jawa Pos - Radar Semarang Dhinar Sasongko 

10. Jurnalis Surat Kabar Suara Merdeka  Dian Chandra 

11. Kepala Kelurahan Kalicacing  Ririn Sulistyawati, S.E. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 Menurut Patton dalam Moleong dalam Ardianto (2010:217), analisis data 

adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar. 

 Dalam penelitian ini, digunakan analisis data Model Miles dan Huberman, 

yaitu Analisa Interaktif yang memiliki tahapan sebagai berikut : 

- Reduksi 

 Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang  mempertajam, memilih, 

memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara dimana 

kesimpulan akhir dapat digambarkan. 

 Pada penelitian kali ini, reduksi data dilakukan dengan cara mencatat 

hasil observasi, mengumpulkan hasil wawancara dengan narasumber, 

mengumpulkan dokumen pendukung dan foto kegiatan mengenai aktifitas 

media relations Humas Setda Kota Salatiga. Setelah semua data terkumpul, 

data kemudian dikelompokkan menjadi kelompok bahasan yang lebih dalam 

dan fokus lalu menyusunnya. 

 

- Model data (data display) 

 Mendefinisikan model sebagai suatu kumpulan informasi yang 

tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

 Pada tahap ini, data hasil penelitian selanjutnya disajikan dan dianalisa 

dengan memasukkan pendapat dan pandangan peneliti yang didasarkan  

pada teori dan yang peneliti lihat dilapangan saat observasi sehingga secara 

tidak langsung juga dalam tahap ini dilakukan pengecekan data kembali 

yang mulai membawa hasil penelitian menuju kepada tahap kesimpulan 

mengenai peran aktifitas media relations Humas Setda Kota Salatiga dalam 

membentuk berita  positif di media  cetak. 
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- Penarikan / Verifikasi  Kesimpulan 

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan suatu, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur 

sebab-akibat, dan proposisi-proposisi.     

 Dalam menganalisa dokumen berupa berita tentang Salatiga pada 4 surat 

kabar sebagai data pendukung penelitian, dilakukan teknik analisis isi yaitu teknik 

sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau alat untuk 

mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari 

komunikator yang dipilih. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua 

bentuk komunikasi yang salah satunya adalah surat kabar (Ardianto, 2010:57) 

 Setelah penggabungan antara data, opini peneliti dan teori tersusun dan 

maka dari hasil data tersebut, ditarik kesimpulan penelitian dan keterkaitannya 

dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu 

mengenai gambaran peran aktifitas media relations Humas Setda Kota Salatiga 

dalam membentuk berita positif di media cetak berdasarkan pola yang terbentuk 

dalam data dan diikuti dengan saran bagi tempat penelitian. 

 

3.7 Keabsahan Data 

Cara yang dilakukan dalam uji keabsahan hasil data penelitian adalah 

dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah melihat situasi dari berbagai 

sudut pandang atau perspektif, dari berbagai segi sehingga lebih kredibel dan 

akurat (Suparno, 2008:71). Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi 

dengan sumber data yaitu triangulasi yang dilakukan dengan membandingkan  

dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu  informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan cara yang berbeda (Denzin dalam Bungin, 2010:256).  

 Dalam penelitian ini, peneliti mencoba membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, apa yang dikatakan tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu serta membandingkan 

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari 

perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan 

terjadinya perbedaan (Moleong dan Bardiansyah dalam Bungin, 2010:257). 


