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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian 

kualitatif, dimana penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015, hlm. 1) sering 

disebut dengan metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode 

etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk 

penelitain bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif; karena 

data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.  

Moeloeng (2015, hlm. 6) juga menambahkan, Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dll., secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. 

 Riset kualitatif sebenarnya dapat digunakan sebagai alternatif riset Public 

relations untuk menghasilkan informasi yang lebih mendalam dan mampu 

mendeskripsikan realitas secara alamiah. Sifat informasi yang mendalam dan 

alamiah ini dimungkinkan karena riset kualitatif mengajak subjek riset untuk 

mengekspresikan opini atau nilai-nilai pribadinya secara lebih bebas dan 

mendalam. Kriyantono (2015, hlm. 73)        

3.1.2 Metode Penelitian  

Jalaludin (2000, hlm. 24) menuturkan bahwa metode penelitian deskriptif 

hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 
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Research methodology used by: -a) Descriptive surveys Gathers information in 

order to answer questions about the current status of the subject or topic of 

study and uses  formal tools to study preferences, attitudes, practices, concerns, 

or interests of a illustrate and determine their  condition and situation as they 

actually are (Rishard,n.d). 

“Metodologi penelitian yang digunakan dengan menggunakan: -a) Survei 

deskriptif Mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan tentang status 

subjek atau topik studi saat ini dan menggunakan alat formal untuk mempelajari 

preferensi, sikap, praktik, keprihatinan, atau minat dari ilustrasi dan penentuan 

kondisi dan situasi mereka sebagaimana adanya (Rishard, nd). 

 Dalam penelitian ini, Penulis juga menggunakan metode deskripstif. 

Metode ini untuk menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri) individu, 

situasi atau kelompok tertentu. Penelitian ini relatif sederhana yang tidak 

memerlukan landasan teoritis rumit atau pengajuan hipotesis tertentu. Dapat 

meneliti pada hanya satu variabel, dan termasuk penelitian mengenai gejala atau 

hubungan antara dua gejala atau lebih. (Ruslan, 2010, hlm. 12). 

Menurut Bungin (2007, Hlm. 68) metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagi situasi, atau berbagai 

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, 

dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda, atau gambaran, tentang kondisi situasi ataupun fenomena 

tertentu. 

3.1.3 Model Penelitian 

“Case Study. Study provides us with data and the amount of Kiqih enables a 

researcher from the detailed description of the situation in-depth consideration. 

Job Analysis. Studies aimed to describe the tasks and responsibilities associated 

with the work and educational function”. 

Studi kasus. Studi memberi kami data dan jumlah Kiqih memungkinkan 

seorang peneliti dari deskripsi terperinci dari situasi pertimbangan mendalam. 

Analisis pekerjaan. Studi bertujuan untuk menggambarkan tugas dan tanggung 

jawab yang terkait dengan fungsi pekerjaan dan pendidikan. 
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Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian 

case study. Penulis mengambil teknik ini karena penelitian yang penulis 

lakukan merupakan studi yang mendalam hanya pada satu kelmpok orang atau 

peristiwa. Teknik ini hanyalah sebuah deskripsi terhadap individu. Sebuah studi 

kasus adalah sebuah puzzle yang harus dipecahkan.  

Ada tiga langkah dasar dalam menggunakan studi kasus; pengumpulan 

data, analisis, dan menulis. Hal pertama yang harus diingat tentang penggunaan 

studi kasus adalah bahwa kasus ini harus memiliki masalah bagi para peneliti 

untuk memecahkannya. Kasus ini harus memiliki informasi yang cukup 

didalamnya, dimana peneliti dapat memahami apa masalahnya dan 

memungkinkan dikembangkan suatu kerangka analisis untuk memecahkan 

misteri kasus tersebut. (Bungin, 2007, hlm. 132).  

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan skema 

penelitian. Langkah  ini penulis lakukan untuk menggambarkan bagaimana alur 

penelitian yang akan penulis lakukan.  
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Berikut penulis sajikan gambar 3.1 tentang skema penelitian: 

Gambar 3.1 Skema penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selanjutnya, penulis mencoba tahap-tahap penelitian dalam tabel 3.1 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Tahapan Penelitian 

Memilih topik kajian  Menentukan topik dengan mengkaji 

paradigma dan fenomena empirik  

 Menetapkan fokus inquiry  

 

 Menentukan unit analisis/kategori, 

 

 Sub unit analisis/sub kategori  

 Mengembangkan pertanyaan inquiry 

Instrumentasi  Menentukan teknik pengumpulan data  

 Memilih informan dari tiap unit analisis  

DATA 

DATA 

DATA 

DATA 

Induktif Analitis 

 

Kesimpulan 

Kategorisasi  

 

Kesimpulan 

cir-ciri umum 

 

Dalil 

 

Hukum  

 

Teori    

 

 

 

 

Klasifikasi Data 
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 Menyiapkan instrument pedoman 

observasi/partisipasi/wawancara/studi 

dokumentasi 

Pelaksanaan penelitian  Pengurusan Izin 

 Menemui gate keeper 

 Observasi partisipasi, wawancara, studi 

dokumen, triangulasi 

 Mempersiapkan catatan lapangan 

Pengolahan Data Mengorganisasi data 

 Membuat kategori 

 Mereduksi data 

 Menyajikan data terfokus 

 Menganalisis data  

 Memaknai temuan penelitian 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan 

Partisipan menurut Lincoln dan Guba (dalam Herdiansyah, 1985, 

hlm. 53) merupakan individu yang ditempatkan (-ed) dalam kondisi yang 

pasif yang bertugas hanya merespons atau menjawab pertanyaan yang 

diajukan saja tanpa ada hak baginya untuk bertanya.  

Penelitian yang penulis lakukan tentu memerlukan keakuratan data 

dan informasi yang valid. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis 

memerlukan partisipan. Partisipan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Kepala sub bagian humas dan ptokoler beserta jajarannya.  

3.2.2 Tempat Penelitian  

Tempat penelitian yang akan penulis lakukan di Rumah Sakit Umum 

Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung yang beralamat di Jalan Pasteur no. 38, 

Bandung, Jawa Barat 4016 pada sub bagian Humas dan Protokoler (Humpro 

RSHS)  
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Phone            : (022) 2034953, 2034954, 2034955  

Fax                : (022) 2032216, 2032533 

E-mail           : perjan_rshs@yahoo.com, dirum@rshs-bandung.co.id,  

humas@rshs.or.id  

Sms Hotline  : 081220050547  

 

Penulis sertakan map lokasi penelitain dan foto ruangan penelitian Humas dan 

Protokoler Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung sebagai 

berikut:   

  

mailto:dirum@rshs-bandung.co.id
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Gambar. 3.2. Lokasi Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin 

Bandung 
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Gambar. 3.3. Ruangan Humas & Protokoler RSHS 

 

 

3.3 Sumber Data 

    Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data 

bisa didapatkan. Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara didalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang 

menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data 

berbentuk responden ini digunakan didalam penelitian. 

   Jenis data dalam penelitian ini menurut cara perolehannya terbagi 

menjadi dua (Ruslan, 2010, hlm. 29-30);  

1. Data Primer (primary data) 

  Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian 

perorangan, kelompok, dan organisasi. Seperti BPS (Biro Pusat Statistik) 

untuk memperoleh data rata-rata tingkat harga sembako secara langsung 

menghubungi pusat data, atau untuk memperoleh data tingkat kepuasan 
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pelanggan terhadap kinerja perusahaan melalui penyebarluasan quisioner 

(angket) dan hingga melakukan interview ke para pelanggannya.  

      

2. Data Sekunder (secondary data)  

  Memperperoleh data dalam benruk yang sudah jadi (tersedia) melalui 

publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau 

perusahaan, termasuk majalah jurnal, khsusus pasar modal, perbankan, dan 

keuangan. Seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), Indek Harga Saham (HIS) 

di Bursa Efek Jakarta & Surabaya, dan rujukan ICSI-2002 (Indonesian 

Costumer Satisfaction Index) yang dipublikasikan oleh Majalah Swa No.8 (18 

September 2002).   

3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menurut Sugiyono (2015, hlm. 62-63) merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian 

adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisis yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant 

observation, wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi 

(documentation).  

3.4.1 Observasi 

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan 

mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan 

tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan 

untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah, 2015, hlm. 

131-132).   
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 Penulis akan melakukan pengamatan dengan memperhatikan tiga 

komponen yang dapat diamati yaitu ruang (tempat), pelaku (aktor), dan kegiatan 

(aktivitas). Ketiga dimensi dapat diperluas sehingga apa yang diamati ialah: 

1) Ruang (tempat) dalam aspek fisiknya. 

2) Pelaku, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi. 

3) Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan orang pada situasi itu. 

4) Objek, yaitu benda-benda yang ada pada lokasi penelitian. 

5) Perbuatan, tindakan-tindakan tertentu. 

6) Kejadian atau peristiwa, yaitu rangkaian kegiatan. 

7) Waktu, urutan kegiatan.  

8) Tujuan, apa yang ingin dicapai orang, makna perbuatan orang. 

9) Perasaan, emosi yang dirasakan dan dinyatakan.  

Alwasilah (2003, hlm. 215) menyatakan lima unsur penting yang 

harus ada dalam observasi, yaitu: 

1) Latar (setting),  

2) Pelibat (participant), 

3) Kegitatan dan Interaksi (activity and interaction), 

4) Frekuensi dan durasi (frequency and duration). 

5) Faktor subtil (subtle factor) 

3.4.2 Wawancara 

  Wawancara menurut Herdiansyah (2015, Hlm. 31) adalah sebuah 

proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas 

dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan 

mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust 

sebagai landasan utama dalam proses memahami.     

  Sedangkan menurut Fathoni (2006, ) mengungkapkan bahwa, 

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan 

yang berlangsung satu arah, maksudnya adalah pertanyaan wawancara datang 

dari pihak yang mewawancarai sedangkan jawaban dari wawancara datang dari 

pihak yang diwawancarai”. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses 
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wawancara yakni: a) Menjalani hubungan baik dengan yang akan diwawancarai 

serta menjelaskan maksud dari wawancara yang akan dilakukan dengan harapan 

dapat mengungkapkan sebanyak mungkin data yang ingin digali. b) 

Menyampaikan pernyataan yang tercantum dalam kuesioner yang disusun 

secara sistematis. c) Mencatat semua jawaban lisan yang diberikan oleh 

responden/informan secara teliti, efesien dan efektif dengan memperhatikan 

maksud yang tersirat dalam jawaban itu. 

 Dalam hal ini informan penelitian yang paling umum di dalam 

penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh 

peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Maka, selanjutnya penel iti 

memilih informan dengan menentukan kelompok peserta yang sesuai dengan 

kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, misalnya; 

pederita HIV, mahasiswa, pegawai, ibu rumah tangga, dokter, dan dosen. 

Strategy ini yang disebut dengan strategi purposive (Bungin, 2007, hlm. 107). 

     

Tabel. 3.2 Informan Wawancara Penelitian  

No Informan Wawancara Penelitian Jabatan 

1 Dr. Nurul Wulandhani Kepala Bagian Humas dan 

Protokoler 

2 Dra. Ani Muljani Koordinator Humas dan 

Protokoler 

3 Fitri Layla Hadiyani, S. Sos Staf Humas Bidang 

Penerbitan 

 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini merupakan metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis, karena sejumlah besar fakta dan data 

sosial tersipan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya sebagian 

besar data tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, cindera mata, 
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laporan dan sebagainya (Bungin, 2007, hlm. 124-125). Penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti cenderung menggunakan teknik observasi dan 

wawancara guna mendapatkan data yang diingkan, namun juga tidak menutup 

kemungkinan proses pengambilan data dilakukan dengan studi  dokumentasi.  

3.5 Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun pada 

penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data penelitian (Sugiyono, 2013, hlm. 336).  

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selenjutnya 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan 

apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 

(Sugiyono, 2015, hlm.89). 

Dari definisi-desinisi tersebut dapatlah kita pahami bahwa ada yang 

mengemukakan proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen-komponen 

yang perlu ada dalam sesuatu analisis data (Moeloeng, 2015, hlm. 248). Adapun 

proses analisis data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Analisis Sebelum dilapangan 

    Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 

memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, 

atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 

Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan 

berkembang setelah penelitian masuk dan setelah dialapangan. (Sugiyono, 

2015, hlm. 90) 

3.5.2 Analisis Selama dilapangan Model Miles dan Huberman 

   Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 
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melakuikan analisis terhadap jawaban diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi , sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel. (Sugiyono, 2015, hlm. 91)   

  Selanjutnya prosedur analisis data pada penelitian kualitatif berbeda 

dengan penelitian kuantitaif. Ada beberapa langkah analisis data kualitatif yang 

perlu diperhatikan oleh peneliti, antara lain: (1) mengorganisasi data, (2) 

membuat kategori, (3) mereduksi data, (4) menyajikan data terfokus, (5) 

menganalisis data, (6) memaknai temuan penelitian (Musfiqon, 2012, hlm. 153-

154).  

3.5.3 Uji Keabsahan Data 

  Uji keabsahan data dalam penelitain, sering hanya ditekankan pada uji 

validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, keriteria utama terhadap 

data hasil penelitian adalah valid, reliable, dan obyektif. Validitas meruapakan 

derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya 

yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah 

data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. (Sugiyono, 2015, hlm. 117). 

  Menurut Bungin (2007, hlm. 257) Uji keabsahan dapat dilakukan 

dengan triangulasi pendekatan kemungkinan melakukan terobosan metodologis 

terhadap masalah-masalah tertentu yang memungkinkan dapat dilakukan seperti 

apa yang dikemukakan Burgers dengan “strategi penelitian ganda” atau seperti 

apa yang dikatakan oleh Denzin dengan “Triangulasi” 

1. Triangulasi  

 Menurut Moeloeng (2015, hlm. 330) Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar 

data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam 
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triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Mengacu pada pendapat Patton (dalam Bungin, 2015, hlm. 265) 

dengan menggunakan metode. Triangulasi ini dilakukan untuk melaikukan 

pengecekkan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah 

informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode 

observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang 

diberikan ketika di-interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk 

menguji sumber data, apakah sumberdata kerika di-interview dan observasi 

akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda, 

maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah 

untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.      

Adapun dalam penelitian ini, penulis meggunakan teknik 

pemeriksaan dengan jalan (Moeloeng, 2015, hlm. 332): 

1. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, 

2. mengeceknya dengan menggunakan berbagai sumber data, dan 

3. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekkan kepercayaan data 

dapat dilakukan.       

 

2. Pengecekkan Anggota 

 Menurut Moeloeng (2015, hlm. 335) pengecekkan dengan 

anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam 

pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat 

meliputi data, ketegori analitis, penafsiran, dan kesimpulan. Para anggota 

yang terlibat mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan 

reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang 

telah diorganisasikan oleh peneliti. 

3. Kecukupan Referensi   
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Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan 

memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil 

penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang berasal dari orang lain 

maupun maupun referensi yang di peroleh selama penelitian seperti gambar 

video dilapangan, rekaman wawancara, maupun catatan-catatan harian 

dilapangan. (Bungin, 2007, hlm. 267)     

3.6 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015, hlm. 59) terdapat dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas data penelitian, yaitu, kualitas instrument penelitian, dan 

kualitas pengumpulan data. Maka, penulis membuat instrument penelitian guna 

mencapai kualitas data penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Instrument tersebut adalah sebagai berikut:  

3.6.1 Pedoman Observasi 

   Pedoman observasi ini penulis susun untuk memudahkan pengambilan 

data dilapangan. Menurut Rakhmat (2000, hlm. 83) terdapat tujuh karakteristik 

observasi: pemilihan (selection), pengubahan (provocation), pencatatan 

(recording), pengodean (encoding), rangkaian perilaku dan suasana (test of 

behaviors and settings), in situ, dan untuk tujuan empiris. 

  Maka dari penuturan tersebut, penulis mencoba membuat pedoman 

observasi untuk memudahkan pelaksanaan observasi. Berikut model pedoman 

observasi yang penulis susun: 

PEDOMAN OBSERVASI 

  Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan 

adalah mengamati aktifitas yang berkaitan dengan 

penerapan Strategi public relations dalam 

meningkatkan citra RSUP Dr. Hasan Sadikin 

Bandung.  
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1 Tujuan  

 

Untuk memperoleh informasi dan data baik 

mengenai kondisi fisik maupun non fisik 

implementasi strategi public relations dalam 

meningkatkan citra RSUP Dr. Hasan Sadikin 

Bandung 

 

2

2

2 

Aspek yang diamati 

 

1. Fasilitas Humas dan Protokoler RSHS  

2. Pegawai Humas dan Protokoler RSHS  

3. Aktivitas pegawai Humas dan Protokoler 

RSHS  

4. Program Strategi PR Humas dan Protokoler 

RSHS  

5. Lingkungan Humas dan Protokoler RSHS 

6. Media Komunikasi Humas dan Protokoler 

RSHS   

    

3.6.2 Pedoman Wawancara 

   Pedoman wawancara ini penulis susun untuk memudahkan proses 

wawancara kepada informan terkait. Adapun pedoman wawancara ini dibuat 

untuk memperjelas alur dan batasan pertanyaan mengenai Strategi Public 

Relations dalam Meningkatkan Citra Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan 

Sadikin Bandung.  

Susunan pedoman wawancara ini terdiri dari identitas wawancara, 

materi wawancara, langkah wawancara, dan alat wawancara. Berikut penulis 

lampirkan bentuk pedoman wawancara:   

PEDOMAN WAWANCARA 

  1 Identitas 

Wawancara  

1. Aspek  :  

2. Fokus  :  
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 3. Responden  :  

4. Waktu &  jam :  

5. Tempat : 

6. Keberjalanan :  

 

 2 Materi Wawancara 

 

1. Pembukaan, meliputi :   

a. Mengenalkan diri dan maksud melakukan 

wawancara 

b. Melakukan obrolan santai (tegur sapa) 

terkait nama, alamat, berapa anak, umur 

berapa, kabar, dan sebagainya 

2. Isi Wawancara , yaitu pokok pembahasan yang 

menjadi masalah atau tujuan penelitian.  

3. Penutup, meliputi :  

a. Menyampaikan kalimat penutup, “Saya kira 

cukup sampai di sini wawancara kita. 

Terima kasih atas bantuan bapak/ ibu. 

Bapak/ ibu sudah banyak memberikan 

bantuan kepada saya.”  

b. Meminta kesediaan untuk kembali 

diwawancarai apabila terdapat hal-hal yang 

penulis rasa kurang.  

 

   

  3 Langkah-

langkah 

wawancara 

 

Lincoln dan Guba dalam Sanapiah Faisal, 

mengemukakan ada tujuh langkah dalam 

penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif, yaitu :  
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1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan 

dilakukan;  

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan 

menjadi bahan pembicaraan;  

3. Mengawali atau membuka alir wawancara;  

4. Melangsungkan alur wawancara;  

5. Mengonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan 

mengakhirinya;  

6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan 

lapangan;  

7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara 

yang telah diperoleh. 

 

 4 Alat-alat 

wawancara 

 

1. Buku catatan (netbook), berfungsi mencatat 

semua percakapan dengan sumber data 

2. Tape recorder, berfungsi untuk merekam semua 

percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape 

recorder dalam wawancara perlu memberi tahu 

informan apakah dibolehkan atau tidak.  

3. Kamera, berfungsi untuk memotret atau 

mendokumentasikan kegiatan peneliti saat 

melakukan pembicaraan dengan informan atau 

sumber data.  

 

5 Point-point 

pertanyaan 

 

Strategi Tujuan Program 

Strategi mengidentifikasi penentuan khalayak  

Strategi penetapan kebijakan atau aturan untuk 

menentukan strategi 
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Strategi pengambilan keputusan untuk strategi yang 

akan digunakan 

Strategi Point of Service Kepada Public Sebagai 

Humas Rumah Sakit 

Strategi Pembuatan Putusan Mengenai Citra 
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3.6.3 Pertanyaan Penelitian 

No Topik Spesifikasi Topik Pertanyaan 

1 Proses dan 

Aspek 

Perencanaan 

Batasan Masalah 

(defining public 

relations problem) 

Isu apa yang dihadapi oleh rumah sakit 

ini berkaitan dengan peningkatan citra 

RSHS? 

   Apakah isu tersebut harus segera 

ditangani berkaitan? 

   Bagaimana cara Anda memetakan 

masalah tersebut? 

   Apakah masalah tersebut penting bagi 

citra rumah sakit? 

Mengapa?  

   Siapa saja yang terlibat dalam isu 

tersebut? 

   Bagaimana cara menganalisa isu 

tersebut ? 

   Bagaimana cara Anda menangani isu 

tersebut? 

  Perencanaan dan 

Program (Planing 

and Programing) 

Apa program yang disusun dari isu 

tersebut? 

   Bagaimana Anda merencanakan 

program komunikasi dalam menangani 

isu tersebut? 

  Pengambilan 

tindakan dan 

mengkomunikasika

nnya (taking action 

and communicating) 

Apa program komunikasi yang 

dilakukan untuk meningkatkan citra 

RSHS? 

   Siapa saja sasaran dari program 

komunikasi tersebut? 

   Siapa yang menjalankan program 

komunikasi tersebut? 

   Apakah melibatkan pihak luar Rumah 
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sakit? 

   Jika ya, Pihak mana saja yang terlibat? 

   Bagaimana hubungan tersebut bisa 

berlangsung? 

   Berapa anggaran yang dikeluarkan 

dalam menjalankan program 

komunikasi tersebut? 

  Evaluasi Apakah program tersebut sudah 

terealisasikan? 

   Apakah humas rshs melakukan evaluasi 

program? 

   Kapan pelaksanaanya? 

   Apakah menggunakan alat ukur 

evaluasi? 

   Bagaimana bentuk evaluasinya? 

 Internal  Apa tujuan hubungan dengan internal? 

  Hubungan dengan 

karyawan  

Apakah hubungan karyawan penting 

menurut dilakukan? 

   Apakah Humas RSHS/dirut (dua-

duanya) melakukan komunikasi dengan 

karyawan? 

   Kapan pelaksanaan komunikasi dengan 

karyawan tersebut? Apakah berjangka? 

Atau saat terjadi krisis saja? 

   Apa keuntungan yang didapat dari 

hubungan dengan karyawan? 

   Bagaimana cara komunikasi yang 

dilakukan terhadap karyawan? 

   Media apa saja yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan karyawan?  

   Berapa biaya yang dikeluarkan untuk 
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komunikasi tersebut? 

  Hubungan dengan 

Pemegang Saham 

Apa tujuan dari hubungan dengan 

pemegang saham? 

   Apakah Humas RSHS melakukan 

komunikasi dengan para pemegang 

saham? 

   Kapan pelaksanaan komunikasi dengan 

pemegang saham tersebut? Apakah 

berjangka? Atau saat terjadi krisis saja? 

   Apa keuntungan yang didapat dari 

hubungan dengan pemegang saham 

tersebut? 

   Bagaimana cara komunikasi yang 

dilakukan?  

   Media apa saja yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan pemegang 

saham?  

   Berapa biaya yang dikeluarkan untuk 

komunikasi tersebut? 

 Eksternal   

  Hubungan dengan 

Pelanggan/passien 

Apakah RSHS melakukan hubungan 

dengan pelanggan/passien dalam rangka 

meningkatkan citra rshs? 

   Jika tidak, mengapa? 

   Jika ya, dalam bentuk apa? 

   Apa tujuan kegiatan hubungan dengan 

pelanggan/passien tersebut tersebut? 

   Apa program yang dibuat dalam 

melakukan hubungan dengan 

pelanggan/passien tersebut? 

   Adakah hambatan dalam melakukan 

hubungan dengan pelanggan/passien 

tersebut? 
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   Jika ada, apa hambatan dan bagaimana 

cara mengatasinya? 

   Apakah hubungan ini berdampak bagi 

peningkatan citra RSHS? 

   Jika tidak? Mengapa? 

   Jika ya? Bagaimana hubungan ini dapat 

mempengaruhi peningkatan citra 

RSHS? 

  Hubungan dengan 

Instansi Kesehatan 

Lain 

Apakah PT. Sembilan Matahari 

melakukan hubungan dengan komunitas 

film dalam kegiatan promosinya? 

   Jika ya, siapa saja yang menjadi target 

hubungan komunitas tersebut? 

   Apa tujuan kegiatan hubungan 

komunitas tersebut? 

   Dalam bentuk apa kegiatan hubungan 

komunitas yang dilakukan? 

   Apa program yang dibuat dalam 

melakukan hubungan komunitas 

tersebut? 

   Apakah hubungan tersebut efektif? 

   Adakah hambatan dalam melakukan 

hubungan komunitas tersebut? 

   Jika ada, apa hambatan dan bagaimana 

cara mengatasinya? 

  Hubungan dengan 

Pemerintah 

(Government 

Relarions) 

Apakah Humpro RSHS melakukan 

hubungan dengan pemerintah? 

   Jika tidak, mengapa tidak melakukan 

hubungan pemerintah? 

   Jika ya, terkait apa hubungan 

pemerintah tersebut? 

   Bagaimana bentuk hubungan dengan 
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pemerintah tersebut? 

   Menurut Anda apakah hubungan 

dengan pemerintah berhasil membuat 

tujuan RSHS tercapai? 

   Bagaimana dampak hubungan tersebut 

bagi citra RSHS? 

   Apakah RSHS mencari dukungan 

pemerintah? Lembaga mana dan 

bagaimana? 

 Hubungan 

media 

 Apakah Humpro RSHS melakukan 

hubungan dengan media? 

   Jika ya, mengapa? 

   Jika tidak, mengapa? 

  Pemetaan media Jika ya, media mana saja yang menjadi 

sasaran?  

   Mengapa memilih media tersebut? 

  Cara berhubungan 

dengan media 

Bagaimana Anda menjalin hubungan 

dengan media-media tersebut? 

   Apa program yang dilakukan dalam 

menjalin hubugan dengan media 

tersebut? 

   Bagaimana respon media terkait 

program tersebut? 

   Adakah biaya yang dikeluarkan dalam 

melakukan hubungan media tersebut? 

  Evaluasi  Menurut Anda bagaimana pemberitaan 

media terkait  RSHS? Apakah sesuai?  

   Adakah hambatan dalam menghadapi 

media tersebut? 

   Jika ya, apa hambatannya dan 

bagaimana cara menanganinya? 

  Pesan Apakah RSHS diberikan kesempatan 
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3.4 Jadwal Penelitian 

 

No Kegiatan 
Juli  

2016 

Agustus  

2016 

September 

2016 

Oktober 

2016 

November 

2016 

1. 

Tahap Persiapan      

- Pembuatan 

Proposal 

     

- Seminar 

Proposal  

     

- Pembuatan dan 

Acc Instrumen  

     

- Penentuan 

Informan dan 

Paisipan 

Instrumen 

     

- Melakukan Uji 

Coba  

     

2. 

Tahapan 

Pelaksanaan 

(Pengambilan data) 

     

- Wawancara 

mendalam 

     

- Pengambilan 

data tambahan 

(sekunder) 

     

- Pengolahan 

Data 

     

3. 

Laporan      

- Pengolahan 

data 

     

- Penyusunan 

Laporan 

     

- Sidang      

untuk menyampaikan pesan dalam 

fasilitas media yang  bekerjasama? 

   Menurut Anda, apakah pesan yang 

disampaikan RSHS dalam kegiatan 

tersebut dapat tersampaikan dengaan 

baik? 
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