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BAB III 

Metode Penelitian 
 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field 

Research) dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan ini dilakukan 

karena semua data yang diperlukan dan yang didapatkan dicari dan diperoleh 

dari lapangan. 

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara meneliti Peran 

Humas Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan 

dalam mempublikasikan kegiatan keagamaan melalui website. Dan Lokasi 

penelitiaan ini adalah Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

Kalimantan Selatan yang bertempat di Jalan Mayjend  D.I Panjaitan N0. 19. 

Telp. (0511) 3353150, 3353472 Fax ( 0511 ) 3356633 Banjarmasin-70114. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1.  Subjek Penelitian 

Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Humas Kantor 

Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. 

2.  Objek Penelitian 

Objek yang ingin diteliti oleh penulis ialah peran Humas Kantor 

Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam 

mempublikasikan kegiatan keagamaan melaui website yaitu 

kalsel.kemenag.go.id 
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C. Data dan sumber data  

1.  Data Primer : yaitu data pokok yang menjadi jawaban terhadap rumusan 

masalah yang diteliti sesuai dengan objek penelitian ini, meliputi : 

a.   Profil Humas Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

Kalimantan Selatan.  

b.  Peranan Humas Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

Kalimantan Seatan dalam mengolah informasi kegiatan keagamaan. 

c.  Informasi yang dipublikasikan oleh Humas Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan melalui website. 

2.  Data sekunder, yaitu data data yang berfungsi melengkapi data primer, 

yakni merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian. Sumber Data, 

ialah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data penelitian dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Responden, yaitu mereka yang memberikan informasi secara 

langsung dalam penelitian ini yakni Humas Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat 

yang menerima informasi tersebut. 

b. Informasi, yaitu bagian humas serta masyarakat yang dapat 

memberikan keterangan-keterangan kepada peniliti tentang data-data 

yang diteliti. 
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D. Metode dan Teknik pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian maka 

penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu : 

1. Adapun metode yang digunakan peneliti ini adalah Field Research yaitu 

penulis terjun langsung kelokasi penelitian untuk mencari dan 

mengumpulkan data yang diperlukan sesuai masalah yang diteliti. 

2. Sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik 

Wawancara dan Dokumentasi. 

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya/jawab langsung kepada 

Humas Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. 

Sedangkan dokumentasi, yaitu dengan mengkaji data-data atau arsip-arsip 

terdahulu yang tersimpan didokumen Humas Kantor Wilayah Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

E. Analisis data 

Setelah menempuh beberapa langkah data seperti yang disebutkan di 

atas, maka selanjutnya adalah menganalisis data, data yang terkumpul 

disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif kualitatif (memberikan 

gambaran atau melukiskan terhadap data yang sudah diuraikan), sehingga 

data yang sudah disesuaikan dapat dipahami sebagaimana mestinya.  

 


