BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain dan Jenis Penelitian
Adapun metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan
metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu merupakan prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan mengambarkan atau melukiskan keadaan subjek
atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagainya Nawawi,
(2003:63). Dalam penelitian kualitatif dilakukan pengumpulan data yang
dibutuhkan. Setelah data-data dikumpulkan maka, peneliti menganalisa secara
kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisa yang tidak menggunakan matematis,
model statistik, ekonomerik, atau model-model tertentu lainnya melainkan
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya Hasan,
(2002:100).

B. Lokasi Penelitian
Adapun tempat dari penelitian yang akan dilakukan adalah di SMPN 1
Kota Duri Kec. Mandau, yang terletak di jalan Mawar Kel. Pematang Pudu.

C. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini yaitu Humas SMPN 1. Terkait pemilihan informan
yang digunakan adalah purposive sampling, dimana peneliti cendrung memilih
informasi yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data
yang mantap dan mengetahui masalah secara mendalam.
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Adapun objek dari penelitian ini yaitu Startegi Kinerja Humas SMPN 1
Mandau dalam membangun Citra Positif.

D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai
berikut :
1.

Wawancara
Wawancara dengan tehnik indepth interview, wawancara mendalam

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara
dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif
lama. (Daymon 2008:258) pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara
mendalam dalam bentuk interview, dengan ini peneliti dapat memberi gambaran
tentang subjek dalam mendefinisikan diri sendiri, lingkungan, tekanan situasi dan
startegi manajemen yang diterapkan serta masalah-masalah yang dihadapi pada
saat menjalankan manajemen tersebut.
Dalam wawancara ini menggunakan format terbuka, dalam arti memberi
kesempatan kepada informan untuk memberi jawaban sesuai dengan pemikiran
mereka. Dalam hal ini penulis mewawancara key informan yakni pihak sekolah di
SMPN1 duri mandau dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan
penelitian.
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2.

Observasi
Suatau pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam
penelitian. Apapun metode yang akan anda pakai, dalam segala situasi anda akan
selalu memperhatikan sesuatu untuk memperoleh bukti lebih banyak yang akan
membantu memahami konteks riset. Namun observasi melibatkan pencatatan
sistematis etis awal apa yang anda lihat di lapangan, (Daymon 2008: 319)
3.

Dokumentasi
Yaitu dengan mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang termuat

dalam dokumen. Dokumentasi dapat berupa catatan pribadi, buku harian, laporan
kerja, notulen, rapat, catatan khusus, rekaman kaset, rekaman video, fhoto dan
sebagainya Sukandarrumidi (2004: 101-102).

E. Analisis Data
Dalam proses analisis ini model yang digunakan yaitu interaktif, inti yang
dapat diambil dari analisis interaktif menurut Miles dan Humberman (dalam
Mutmainnah 2005:4) yaitu :
1.

Reduksi data (data reduction)
Diartikan sebagai proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan dan transportasi data “kasar” yang muncul dari data-data tertulis
di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data
merupakan suatu bentuk data analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.
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2.

Penyajian data (data display)
Diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan
penyajian data, peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang
harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.
3.

Membuat kesimpulan / verifikasi
Kesimpulan yang akan diambil akan ditangani secara longgar dan tetap

terbuka sebagai kesimpulan yang semula belum jelas kemudian akan meningkat
menjadi lebih rinci, mengakar dan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama
penelitian ini berlangsung dengan maksud untuk menguji kebenarannya,
kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Model analisis
interaktif ini sengaja dipilih dan bukannya model analisa linear yang dipilih
disebabkan oleh sifat dari model analisis interaktif dan memungkinkan
pengulangan dalam menggali data dilapangan apabila terjadi kekurangan dalam
reduksi dan penyajian data. Adapun tujuannya adalah untuk lebih memperdalam
proses analisi suatu data. Hal ini berbeda dengan model linear yang menggali
datanya hanya bersifat sekali dan tidak bersifat siklus seperti halnya model
analisis interaktif.

