
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Moleong (2005: 6),

penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti dan

memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dimana peneliti

merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi, analisis data bersifat induktif, sehingga menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Menurut Sugiyono (2009: 222), dalam penelitian kualitatif, yang menjadi

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti

sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Peneliti kualitatif

sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data menilai kualitas

data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam

penelitian kualitatif (the researcher is the key instrumen).
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3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dianggap penting, karena dengan adanya fokus penelitian akan

membatasi studi untuk mengarahkan penelitian. Menurut Moleong (2002:113)

mengemukakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan dan

membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi

data yang sudah diantisipasi. Ini merupakan bentuk pra analisis yang

mengesampingkan variabel-variabel dan memperhatikan lainnya. Dengan adanya

pemfokusan akan menghindari pengumpulan data yang serampangan dan

hadirnya data yang melimpah ruah. Perumusan masalah dan fokus penelitian

saling terkait karena permasalahan penelitian dijadikan acuan bagi fokus

penelitian. Meskipun fokus dapat berubah dan berkurang berdasarkan data yang

ditemukan di lapangan.

Menurut Moleong (2005: 94), fokus penelitian sangatlah penting. Hal ini karena

ada dua maksud yang ingin dicapai, yaitu:

1. Penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi. Dalam hal ini fokus akan

membatasi bidang inkuiri, peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari

subjek penelitian karena sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokusnya.

2. Penetapan fokus juga berfungsi memenuhi kriteria inklusi-ekslusif atau kriteria

keluar-masuk (inclusion-exlusion criteria) suatu informasi yang baru

diperoleh di lapangan.

Berdasarkan pengertian di atas maka fokus dalam penelitian ini adalah strategi

Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam

membangun citra yang baik.
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Waktu Penelitian dilaksanakan

pada Bulan Agustus-November 2011.

3.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan,

baik melalui pengamatan secara langsung atau mengajukan pertanyaan-

pertanyaan langsung kepada nara sumber. Dalam hal ini, data yang diperoleh

merupakan wawancara kepada Pegawai Humas Lampung Selatan berdasarkan

panduan wawancara (Interview Guide) yang dilakukan oleh Peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan dalam rangka

untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh

dari Humas Lampung Selatan berupa Peraturan Daerah, Program Kerja, tugas

pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan kondisi kepegawaian serta

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan

berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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1. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data

primer yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung

terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada

informan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Informan penelitian ini harus memenuhi kriteria yaitu: memiliki pengetahuan

dan pengalaman tentang masalah yang diteliti serta memiliki waktu dan

bersedia untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Berdasarkan kriteria

tersebut maka informan penelitian ini berjumlah tiga orang yaitu satu orang

Kepala Bagian Humas dan dua orang Pegawai Bagian Humas Pemerintah

Kabupaten Lampung Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih

luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk

mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian.
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3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data

seperti dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Moleong (2005: 165),

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (data reduction)

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam

uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi,

dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting

kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (Data Display).

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam

penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (concluting drawing).

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian

berlangsung. yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses

pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan

persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan.
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Uraian analisis di atas dapat digambarkan dalam model analisis interaktif sebagai

berikut:

Gambar 2.
Model Analisis Interaktif

Data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil dari

pengumpulan data direduksi, dirangkum sehingga menemukan tema-tema pokok

yang relevan dengan penelitian. Reduksi data dan penyajian data adalah dua

komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama mula-mula

masih kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data kesimpulan

akan menjadi akurat.

Pengumpulan Data
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Penarikan Kesimpulan


