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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena jejaring sosial sangat melekat di kehidupan masyarakat saat ini dan 

sudah banyak jejaring sosial yang cukup mendominasi di masyarakat Indonesia 

salah satu media sosial yang banyak digemari di Indonesia yaitu facebook, 

facebook merupakan salah satu media media publikasi yang dimanfaatkan oleh 

Sub bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan 

informasi kepada masyarakat, era globalisasi ini informasi menjadi sangat 

berharga dan menjadi tolok ukur perkembangan serta kemajuan suatu masyarakat. 

Media sosial yang digunakan oleh Humas yaitu facebook.  

Akun facebook Humas dengan nama pengguna @subaghumassetda memiliki 

jumlah suka/like 2.732 dan total pengikut/follower 2.840 setiap kegiatan pimpinan 

pemerintah begitupun kegiatan yang berada di lingkungan Setda dan semua berita 

yang berkaitan dengan Setda Kabupaten Sukabumi dipublikasikan di facebook 

@subaghumassetda.  

Facebook Humas dibuat pada tahun 2017 akan tetapi hingga saat ini facebook 

Humas disinyalir kurang mendapatkan respon dari masyarakat dilihat dari jumlah 

pengikut/follower yang hanya 2.840, pengguna facebook di Kabupaten Sukabumi 

yang mengikuti akun facebook Humas sangat sedikit dan tidak banyak masyarakat 

yang berinteraksi di facebook Humas, dalam setiap postingannya facebook Humas 

hanya memiliki 20-50 like/tanggapan dapat dilihat di gambar 1.1 pada halaman 2. 
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Gambar 1.1 Akun Media Sosial Facebook Humas Setda 

 Facebook merupakan salah satu media sosial yang mudah diakses dan banyak 

digunakan untuk saling bertukar informasi, berpartisipasi bahkan dapat tergabung 

dalam suatu komunitas didalamnya yang memiliki minat yang sama, facebook 

Humas memiliki fitur yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi 

salah satunya fitur bagi/share yang dapat menyebarluaskan informasi, berita, 

kegiatan setda dan himbauan-himbauan dari pimpinan pemerintah.  

Fitur lain dari facebook Humas yaitu fitur akun bisnis dengan akun ini lebih 

dapat menyebarluaskan informasi serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi 

namun sejauh ini Humas hampir tidak pernah menggunakan akun bisnisnya untuk 

dapat menyebarluaskan informasi dengan cepat, padahal jika akun bisnis tersebut 

digunakan akan dapat menarik banyak perhatian masyarakat untuk mengunjungi 

akun facebook Humas semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses 

informasi dengan cepat maka semakin besar peluang untuk mendapatkan 

dukungan dari masyarakat.  
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Meskipun tidak ada data valid mengenai seberapa banyak jumlah pengguna 

media sosial facebook di Kabupaten Sukabumi, data secara nasional berikut tidak 

dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki banyak pengguna media 

sosial yang mengakses facebook terutama dikalangan kaula muda dan tidak hanya 

kaula muda, dewasa, orang tua hingga lansiapun menggunakan jejaring media 

sosial facebook ini.  

Menurut data yang dilansir dari perusahaan media We Are Social yang 

bekerjasama dengan hootsuit ada 150 Juta pengguna media sosial di Indonesia1 

facebook menduduki posisi ketiga most active social media platform pada January 

2019 dengan penetrasi mencapai 81% meskipun pada saat ini media sosial 

instagram yang sedang mendominasi di masyarakat dunia akan tetapi facebook 

tidak kehilangan banyak penggemarnya di indonesia, facebook masih menduduki 

posisi teratas dari instagram dengan penetrasi 80% dilihat dari data tersebut bukan 

sesuatu yang sulit untuk melakukan publikasi atau menyampaikan informasi 

kepada masyarakat luas melalui media sosial facebook. 

 

Gambar 1.1.1 Data pengguna media sosial Indonesia 

 
1https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/2019/02/05/11080097/facebook-

jadi-medsos-paling-digemari-di-indonesia 
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Publikasi merupakan salah satu tugas Humas untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, memenuhi hak masyarakat atas informasi pemerintahan 

daerah Kabupaten Sukabumi. Publikasi merupakan kegiatan untuk menceritakan 

kepada masyarakat luas mengenai instansi/suatu badan. Bentuk publikasi Humas 

sendiri yaitu dalam bentuk press release, press release merupakan sebuah naskah 

berita yang disusun oleh Humas untuk menggambarkan kegiatannya, press 

release  mengandung unsur 5W+1H what (apa), who (siapa), when (kapan), where 

(dimana),why (kenapa) dan how (bagaimana). 

 

Gambar 1.1.2 Contoh pres release yang dibuat Humas di akun facebook 

Konsep penulisan press release di media sosial biasanya menggunakan 

caption/keterangan gambar yang singkat, padat dan jelas, Humas sendiri tidak 

memiliki konsep khusus dalam penulisan release di facebook dan menulis release 
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seperti pada umumnya. Selain press release tentunya disertai gambar kegiatan 

selain foto ada juga video news release sebagai bentuk publikasi di media sosial 

facebook Humas.  

Kegiatan yang dipublikasikan yaitu kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan 

Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti kunjungan 

kerja dan penerimaan kunjungan kerja pemerintah daerah, peringatan hari-hari 

besar seperti hari jadi Kabupaten Sukabumi, hari Nelayan, himbauan-himbauan 

serta hasil pencapaian-pencapaian Pemerintah Kabupaten Sukabumi. 

Dengan adanya publikasi masyarakat dapat mengetahui bahwa pemerintah 

melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat 

seperti pencapaian-pencapaian yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi 

Dalam 3,5 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendapat banyak 

apresiasi Provinsi hingga pusat. Sejauh ini, 118 penghargaan bergengsi diraih atas 

capaian kinerja jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi2.  

Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten yang sangat luas bahkan terluas 

kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur 

dengan jumlah penduduk mencapai 2.466.272 jiwa pertengahan tahun 2013-

20203, penduduk dengan jumlah sebanyak itu tentunya memerlukan media yang 

tepat untuk melakukan publikasi dan facebook adalah media sosial yang memiliki 

banyak pengguna di Indonesia dan di belahan dunia lainnya. 

 
2 https://sukabuminow-com.cdn.ampproject.org/v/s/sukabuminow.com/ratusan-penghargaan-

bergengsi-diraih-kabupaten-

sukabumi/amp/?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh+15772458201104

&referrer=http%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=http%3

A%2F%sukabuminow.com%2Fratusan-penghargaan-bergengsi-diraih-kabuputen-sukabumi%2F  
3 http://sukabumikab.bps.go.id/statictable/2018/05/10/30/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun-

kabupaten-sukabumi-2013-2020-proyeksi-penduduk-html 



6 

 

 
 

Publikasi di media sosial memang sangat mudah dan tidak memerlukan 

banyak anggaran sehingga Humas dapat menghemat anggaran untuk publikasi 

akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Humas memiliki kendala dalam 

melakukan publikasi di sosial media.  

1.2   Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah Bagaimana “Peran Facebook Sebagai Media Publikasi 

Humas Setda Kabupaten Sukabumi” 

1.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kegiatan publikasi Humas Setda Kabupaten Sukabumi 

melalui media sosial facebook.  

2. Hambatan apa yang ditemukan dalam kegiatan publikasi di media 

sosial facebook dan bagaimana cara menyelesaikannya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan publikasi Humas Setda 

Kabupaten Sukabumi melalui media sosial facebook.  

2. Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemukan dalam kegiatan 

publikasi di media sosial facebook dan bagaimana cara 

menyelesaikannya. 
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1.5 Manfaat Teoritis dan Praktis 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi ilmiah 

dan bahan referensi bagi akademisi yang berkepentingan untuk 

mengembangkan penelitian dalam ilmu kehumasan pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sukabumi. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah 

sebagai bahan laporan atau evaluasi dan tolak ukur dalam meningkatkan 

pengelolaan media sosial Humas dalam pelaksanaan publikasi atau 

penyebarluasan informasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi .  

1.6 Metodologi Penelitian      

 Pengertian metode, berasal dari kata methodos (Yunani) yang dimaksud 

adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegian ilmiah yang 

berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek 

objek penelitian, sebagai upaya untuk Menemukan jawaban yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Menurut 

Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, 

sistematis, dan konsisten.  

Menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut, bahwa sistem dan metode 

yang dipergunakan untuk memperoleh informasi atau bahan materi suatu 

pengetahuan ilmiah yang disebut dengan metodologi ilmiah. Pada sisi lain 
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dalam kegiatan untuk mencari informasi tersebut dengan tujuan untuk 

menemukan hal-hal yang baru merupakan suatu prinsip-prinsip tertentu atau 

solusi (pemecahan masalah) tersebut disebut dengan ‘penelitian’. (Ruslan, 

2017:24). 

1.6.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono,2012:9). 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 

2005:6). 

1.6.2 Pendekatan Kualitatif Deskriptif 

Deskriptif, 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 penelian mengenai gejala atau 

hubungan antara dua gejala atau lebih. (Ruslan, 2017:12). 
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Penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu peneliti berusaha untuk 

menggali lebih dalam dan merupakan metode yang di dalam penelitiannya tidak 

mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 

prediksi tetapi menggambarkan pengamatan secara langsung dan melukiskan 

gejala berdasarkan fakta-fakta yang ada dan bagaimana adanya. (Moleong, 

2005:6). 

1.6.3 Teknik Sampling (Menentukan Narasumber)  

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan, pada dasarnya eknik sampling dapat 

dikelompokan jadi dua yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. 

Probability sampling meliputi, sample random, proportionate stratified random, 

disproportionate stratified random, dan area random.  Nonprobability sampling 

meliputi, sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive 

sampling, sampling jenuh, dan sowball sampling. (Sugiyono, 2012:217). 

Dalam menentukan narasumber pada penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik Nonprobability Sampling yaitu Purposive Sampling, teknik pengambilan 

sampel ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial 

yang diteliti.  
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Penentuan nara sumber dalam penelian ini yaitu berdasarkan teknik yang 

sudah dikemukakan di atas, berikut nama-nama sampel yang terpilih menjadi nara 

sumber : 

NO NARASUMBER JABATAN 

1 Nanon Hanrian, S.Sos M.Si Kepala Subbagian Humas 

Setda 

 Ridwan, S.Ikom Penulis Pess Release 

 Ridho Fadilah, ST.Teknik Informatika Video Grafer, Pengelola 

Sosial media Humas 

Setda  

Tabel 1.6.3 Daftar Narasumber Penelitian 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data     

 Menurut Sugiyono, Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data 

dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber dua primer, dan 

teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan 

observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. 

Catherine Marshal, Gretchen B. Rossman, menyatakan bahwa “the fundamental 

methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, 

participation in the setting, direct observation, in depth interviewing, document 

review” (Sugiyono, 2012:225). 
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Seperti pada uraian diatas peneliti menggunakan observasi berperan serta 

(participan observation), wawancara (in dept interview), dan dokumentasi sebagai 

teknik pengumpulan data pada penelitiannya, sebagai berikut:  

1.6.4.1 Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Observasi (participant 

observation) 

Susan Stainback menyatakan “in participant observation, the researchers 

observes what people do, listent to what they say, and participates in their 

activities” Dalam observasi partisipatif, peneliti mengerjakan apa yang 

dikerjakan, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam 

aktivitas mereka.(Sugiyono, 2012:227).     

 Dalam observasi ini peneliti berperan sebagai partisipasi aktif (active 

partisipation) yaitu mean the researcher generally does what other in the setting 

do. Di mana peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi 

belum sepenuhnya lengkap.  Hal ini dikemukakan oleh Spredley dalam Sugiyono 

(2012) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu pasive 

participation, moderat participation, active participation, dan complete 

participation.  

1.6.4.2 Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Wawancara/interview 

Esterberg mendefinisikan interview sebagai berikut. “a meeting of two 

persons to exchange information and idea through question and responses, 

resulting in a communication and join construction of meaning about a particular 

topic”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic 

tertentu.  
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Esterberg juga mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara 

terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Sesuai dengan peneltian 

dilapangan peneliti menggunakan wawancara sebagai berikut :(Sugiyono, 

2012:227). 

1. Wawancara terstruktur (structured interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam 

melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap 

responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul wawancara 

mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula pengumpulan data 

dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data.  

2. Wawancara tidak terstruktur (unstructured interview). 

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan. 

 



13 

 

 
 

1.6.4.3 Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Dokumen  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.  

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa, 

gambar, patung, film, dan lainnya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam 

hal ini Bogdan menyatakan dokumen “in most tradition of qualitative research, 

the phrase personal document is used broadly to refer to any first person 

narrative produced by an individual which describes his or her own actions, 

experience and belief’. (Sugiyono, 2012:228). 

1.6.4.4 Studi Pustaka        

Riset perpustakaan ini adalah dilakukan mencari data atau informasi riset 

melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi 

yang tersedia di perpustakaan. (Ruslan, 2017:31). 

1.6.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri mau maupun orang lain. (Sugiyono, 2012:244).  

1.6.5.1 Analisis Data Model Miles And Huberman   

 Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model Miles and Huberman 

sebagai teknik analisis data dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut: 

1. Data reduction ( reduksi data)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 

semakin lama peneliti kelapangan semakin, maka jumlah data akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan anlisis 

data melalui reduksi data.      

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan memepermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan reduksi data dapat dibantu 

dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan 

kode pada aspek-aspek tertentu. 
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2. Data display (penyajian data) 

Setelah data direkduksi maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mudah dipahami.  

3. Conlusion drawing/verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible.   

1.6.6 Teknik Validitas Data 

Validitas Merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan data 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, 2012:267). 
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Bermacam-macam pengujian kredibilitas data yang digunakan peneliti 

antara lain dilakukan dengan perpanjang pengamatan, triangulasi dan bahan 

referensi. 

1.6.6.1 Teknik Validitas Data Menggunakan Perpanjang Pengamatan  

Dengan perpanjang pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 

maupun yang baru. Dengan perpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti 

dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada 

jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi 

yang dibunyikan lagi. (Sugiyono, 2012: 270). 

1.6.6.2 Teknik Validitas Data Menggunakan Triangulasi  

Menurut Wiliam Wiersma, triangulation is qualitative cross –validation.  

It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of  multiple 

data sources  or multiple data collection procedures (Wiliam Wiersma). 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data  dan 

waktu.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggunakan teknik validitas data dengan 

menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu 

sebagai berikut : 
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1. Triangulasi sumber,  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber dari 

triangulasi ini yaitu Bapak. Ridwan, S.Ikom (staff realease) dan Bapak. 

Ridho Fadilah, ST.Teknik Informatika (staff videografer) 

2. Triangulasi teknik,  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu 

 Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih 

valid sehingga lebih kredibel.  

1.6.6.3 Teknik Validitas Data Menggunakan Bahan Referensi  

Referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang 

dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga 

menjadi lebih dapat dipercaya. (Sugiyono, 2012:275). 

1.6.7 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksalakan di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten 

Sukabumi, Jalan Siliwangi No. 10 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, 43164. Waktu 

kegiatan penelitian sebagai berikut pada halaman 18:  
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