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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan studi kasus, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu bersifat kualitatif. Penelitian lapangan ini dilakukan karena semua data 

yang diperlukan dan didapatkan dicari dan diperoleh dari lapangan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Tanah Laut yang bertempat di Jalan H. Boejasin, Angsau. 

Telp/Fax (0512) 21068 Pelaihari-70814. Penelitian juga dilakukan melalui 

website humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut 

kemenagtanahlaut.blogspot.com. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pegawai Humas Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, yang di jadikan informan 

utama adalah Bagian Humas dan pegawai yang bersangkutan. 
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2. Objek Penelitian 

Adapun objek dalam penelitian ini adalah peran website Humas 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut dalam 

mempublikasikan kegiatan keagamaan di kemenagtanahlaut.blogspot.com 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder: 

 Data primer  (primary data) 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.1 Data pokok 

yang meyangkut tentang rumusan masalah yang diteliti, meliputi: 

peran website humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Tanah Laut dalam memberikan informasi keagamaan kepada 

masyarakat, Informasi yang di publikasikan website humas Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, serta macam-macam 

informasi keagamaan yang di publikasikan melalui website humas 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut. 

 Data sekunder (secondary data) 

Merupakan data pelengkap yang menunjang data pokok, antara 

lain: gambaran umum tentang lokasi penelitian, sejarah berdirinya 

kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, pimpinan di 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut dari masa ke 

                                                             
1 Rosady Ruslan, SH, MM. Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi, 

(Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003) h. 29 ed. 1 cet. 1 



36 
 

 
 

masa, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, dan data pelengkap 

lainnya yang bersangkutan dengan website humas Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut. 

2. Sumber data 

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan 

yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang data-data 

yang diperlukan berkaitan website humas Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Tanah Laut. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penggalian data yang diperlukan, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Melalui observasi penulis secara langsung mengamati keadaan 

sarana dan prasarana maupun hal-hal yang berkenaan dengan 

penelitian ini. 

b. Interview atau wawancara 

Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan proses tanya jawab 

langsung dengan para informan dan responden. 
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c. Dokumentasi 

Dalam tahap ini peneliti menggali data melalui dokumentasi atau 

arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti 

sebagai data pelengkap penulis skripsi. 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Adapun proses dalam pengelolaan data di tempuh langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Koleksi data, yaitu peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya 

di lokasi penelitian baik primer maupun sekunder sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b. Editing data, yaitu peneliti menyeleksi kembali atau menyaring 

kembali data-data yang telah dikumpulkan guna memperoleh data 

yang jelas dan relevan dengan tujuan penelitian tersebut. 

c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut jenis masalah 

yang diteliti oleh peneliti. 

d. Interpretasi data, yaitu memberikan penafsiran atau ulasan sehingga 

data menjadi jelas dan mudah di pahami. 

2. Analisis Data 

Untuk menganalisis data ini peneliti menggunakan cara deskriptif 

kualitatif terhadap data yang disajikan, sehingga permasalahan dapat 

tergambar antara hubungan yang satu dengan yang lainnya. 
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G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini melalui beberapa 

tahap, yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Pemilihan judul 

b. Observasi ke lokasi penelitian 

c. Konsultasi dengan dosen penasehat 

d. Mengajukan desain proposal penelitian kepada Jurusan 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengajukan seminar setelah desain proposal disetujui 

b. Memperbaiki desain proposal berdasarkan pembimbing skripsi 

c. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi serta UIN Antasari Banjarmasin untuk melaksanakan 

penelitian 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Pengumpulan data 

b. Temuan data 

c. Analisis data 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan laporan 
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b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi mengenai 

laporan yang telah disusun serta diadakan koreksi dan perbaikan 

hingga disetujui 

c. Siap dibawa ke sidang munaqasah skripsi untuk dipertahankan 

dan disempurnakan. 

 


