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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, terdapat istilah humas 

konvensional dan humas 4.0, di mana dalam hal ini humas konvensional adalah 

segala kegiatan kehumasan dalam melayani publik dengan menggunakan media 

konvensional seperti komunikasi tatap muka, penggunaan media cetak, media audio 

seperti radio, media audio-visual seperti televisi, dan media lain yang sifatnya satu 

arah sebagai media komunikasi dan informasi. Sedangkan Humas 4.0 adalah 

kegiatan humas yang mengimplementasikan cyber PR di mana segala kegiatan 

kehumasan dalam melayani publik dengan menggunakan media baru internet, di 

mana media sosial menjadi instrumen utamanya dengan sifatnya yang dua arah 

sebagai media komunikasi dan informasi. 

Sebagai upaya membangun citra positif, saat ini Subbagian Humas 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi lebih dominan mengimplementasikan humas 

4.0 tanpa meninggalkan kegiatan humas konvensional. Hal tersebut dikarenakan, 

perkembangan zaman yang kian modern menuntut Subbagian Humas untuk mampu 

menguasai internet yang saat ini menjadi media paling cepat dalam menyebarkan 

informasi. 

Upaya membangun citra dirasa sangat perlu bagi Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota, terlebih dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang baru 

saja dilantik untuk periode 2018-2023, di mana banyak program baru pemerintah 

yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan program pemerintah yang sudah 
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berjalan pun harus dipublikasikan agar masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja 

pemerintah dan bagaimana perkembangan program-program pemerintah. 

Melalui akun media sosial, Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota 

Sukabumi secara rutin dan berkala memberikan berita dan informasi terkini dari 

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi secara transparan. Pada prinsipnya, aktivitas 

cyber PR yang dilakukan oleh Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota 

Sukabumi yaitu untuk branding program pemerintah sekaligus sharing kegiatan 

Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, agar masyarakat dapat mengetahui seperti apa 

bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap program-program yang 

direncanakan apakah terealisasi dengan baik atau sebaliknya.1 

Ketika Subbagian Humas mampu mempublikasikan kegiatan serta capaian 

pemerintah melalui media sosial yang dikemas secara menarik dan kontinyu maka 

hal tersebut mampu membangun citra positif untuk pemerintahan Kota Sukabumi. 

Melalui media internet juga nantinya akan terwujud media komunikasi antar 

pemerintah dan publik sebagai ajang komunikasi dua arah di mana publik dapat 

dengan mudah menyalurkan aspirasinya, sebagaimana tujuan dari kegiatan public 

relations adalah menjembatani hubungan antar organisasi dengan khalayaknya.2 

Cyber public relations (cyber PR) atau dalam istilah lainnya electronic 

public relations (E-PR) merupakan inovasi baru yang dilakukan oleh Subbagian 

Humas Sekretariat Daerah Kota Sukabumi yang sudah diimplementasikan sejak 

tahun 2013 lalu. Dalam implementasi cyber PR, Subbagian Humas Sekretariat 

 
1 Hasil wawancara dengan Staf Humas Bapak Dede Pada 25 Maret 2019 
2 Hasil wawancara dengan Staf Humas Bapak Dede Pada 25 Maret 2019 
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Daerah Kota Sukabumi mengaplikasikan beberapa media sosial yaitu facebook, 

twitter, instagram, dan juga youtube. Official fans page facebook sudah 

diaplikasikan sejak tahun 2013 dengan halaman facebook bernama ‘Humas Kota 

Sukabumi’ dan hingga saat ini memiliki 5.018 total pengikut. 

Akun resmi twitter yang dimiliki Subbagian Humas sebagai media publikasi 

dan penyampaian informasi sudah aktif sejak tahun 2015 dan memiliki 1.465 

pengikut dengan unggahan sebanyak 5.296 tweets. Tidak kalah dengan facebook 

dan twitter, akun resmi instagram milik Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota 

Sukabumi dengan nama ‘Humaskotasukabumi’ dirasa banyak diminati oleh 

masyarakat Kota Sukabumi, mengapa? Karena dalam kurun waktu satu tahun 

instagram milik Subbagian Humas mampu mencapai 7.078 pengikut dengan 2.605 

unggahan foto serta video. Subbagian Humas juga memiliki channel youtube 

dengan nama ‘Humas Kota Sukabumi’ yang aktif sejak tahun 2015 lalu dengan 

jumlah 402 subscriber serta 217 video. 

Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota Sukabumi mengakui melalui 

implementasi cyber PR, mampu memberikan kemudahan bagi Subbagian Humas 

dalam upaya membangun citra positif Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, selama 

diselingi dengan manajemen pengelolaan cyber PR yang baik serta tanpa 

meninggalkan kegiatan kehumasan yang konvensional.3 

Implementasi cyber PR pada media sosial tentu perlu dan haruslah 

dilakukan manajemen pengelolaan yang baik agar nantinya aktivitas cyber PR pada 

media sosial sebagai alat untuk membangun citra positif tidak menjadi bumerang 

 
3 Hasil wawancara dengan Staf Humas Bapak Dikdik Pada 25 Maret 2019 
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yang menyebabkan citra negatif bagi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Dalam 

dunia Humas, manajemen pengelolaan disebut sebagai manajemen public relations 

(manajemen PR), maka untuk pengelolaan aktivitas cyber PR disebut manajemen 

cyber PR. Manajemen cyber PR yang dilakukan Subbagian Humas Sekretariat 

Daerah Kota Sukabumi dalam hal ini berupa perencanaan kegiatan cyber PR, 

pelaksanaan kegiatan cyber PR, serta evaluasi kegiatan cyber PR. 

Menyadari akan meleknya masyarakat di Kota Sukabumi akan dunia maya 

Internet tentu dengan bijak pemerintah memanfaatkan hal tersebut. Pemerintah 

Kota Sukabumi telah menerapkan cyber PR dalam usaha memberikan pelayanan 

optimal kepada publiknya. Masyarakat juga amat kritis dalam menuntut berbagai 

hak-haknya, termasuk dalam keterbukaan informasi publik untuk mendukung 

pembangunan yang partisipatif. Maka dari itu media sosial merupakan sarana 

paling ampuh bagi pemerintah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat 

sekaligus memberi dan menerima informasi, asal dalam praktiknya harus disertai 

dengan manajemen yang baik. 

Aktivitas cyber PR pada media sosial Pemerintah Daerah kota Sukabumi 

yang dikelola oleh Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota Sukabumi tergolong 

dalam pengelolaan yang baik, hal tersebut dibuktikan oleh Subbagian Humas 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi yang telah meraih penghargaan sebagai Juara 

Tiga untuk kategori ‘Pengelolaan media sosial terbaik tingkat Kota/Kabupaten se-

Jawa Barat dalam ajang Piala Humas Jawa Barat 2019’, seperti pada gambar 1.1 

berikut ini. 
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Gambar 1.1 Penghargaan Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota 

Sukabumi 

 

Penghargaan tersebut berhasil diraih karena media sosial yang dikelola 

Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota Sukabumi dikelola lebih baik, lebih 

menarik, lebih aktif, dan lebih inovatif mengikuti perkembangan media sosial saat 

ini, contohnya akun instagram yang dikelola Subbagian Humas Sekretariat Daerah 

Kota Sukabumi yang sudah diubah menjadi akun bisnis, di mana akun bisnis 

instagram lebih banyak memiliki keuntungan dibandingkan dengan akun pribadi, 

yaitu berupa akses gratis untuk dapat mengetahui statistik jumlah follower dan 

kiriman, sampai jumlah tayangan, jangkauan, impresi profil, jumlah klik situs, klik 

telepon dan klik e-mail, yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengelolaan 

yang lebih baik. Selain itu, berbeda dengan akun pribadi, akun bisnis instagram 

memiliki satu keunggulan yaitu Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota 

Sukabumi dapat mempromosikan unggahannya guna menjangkau khalayak lebih 

luas.  
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Dengan manajemen pengelolaan yang baik pada aktivitas cyber PR pada 

media sosial tersebut, maka upaya Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota 

Sukabumi dalam membangun citra positif akan mampu terealisasikan, karena target 

sasaran dari media sosial yakni masyarakat yang menggunakan media sosial 

memberikan komentar-komentar postif pada tiap unggahan foto maupun video 

yang disertai keterangan mengenai kegiatan pemerintah dan program-program 

pemerintah. Contohnya pada gambar berikut : 

 
Gambar 1.2 Contoh Komentar Positif Masyarakat 

Sesuai dengan peraturan Wali Kota Nomor 28 tahun 2018 tentang tugas 

pokok, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah terdapat tupoksi Subbagian Humas 

yaitu sebagai pelaksana kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota dan pengelola serta pendokumentasi hasil peliputan dalam 

bentuk klipping media cetak, foto, rekaman video, dan film. Maka dalam 

pelaksanaan tupoksi Humas tersebut, Subbagian Humas memanfaatkan adanya 

media baru Internet yang dianggap sebagai tools paling efektif dalam penyebaran 

informasi dan dokumentasi kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi. 
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Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ross selaku Kepala Subbagian Humas 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi menjelaskan bahwa penggunaan media sosial 

sebagai media komunikasi dan informasi adalah tidak lain sebagai bentuk 

implementasi dari konsep cyber PR, hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan 

baik antar pemerintah dan masyarakat, karena melalui pengoptimalisasian media 

sosial baik pemerintah maupun masyarakat mampu dengan mudah berkomunikasi, 

masyarakat bisa dengan mudah menyampaikan aspirasi melalui media sosial 

tersebut, dan sebaliknya pemerintah bisa dengan mudah memberikan informasi 

mengenai berbagai kebijakan, kegiatan, serta program-program pemerintah kepada 

masyarakat, karena melalui media sosial ini terjadi komunikasi dua arah antar 

pemerintah dan masyarakat.4 

Dalam praktik cyber PR di mana terjadi ajang komunikasi dua arah, selain 

pemerintah yang memberikan informasi, publik eksternal atau masyarakat Kota 

Sukabumi juga tentunya dapat dengan mudah menyalurkan berbagai aspirasi, 

kritikan dan saran, serta informasi lainnya kepada pemerintah melalui direct 

message atau e-mail yang dibuka oleh Subbagian Humas dalam media sosial. 

Aspirasi masyarakat tersebut nantinya akan disampaikan oleh pranata Humas 

kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol, dan kemudian berlanjut disampaikan 

kepada Wali Kota. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dalam manajemen 

cyber PR, di mana dalam pelaksanaan kegiatan cyber PR komunikasi antar 

masyarakat dengan pemerintah dikelola secara baik oleh Subbagian Humas, agar 

tidak terjadi kesalahpahaman akibat aspirasi yang tidak tersalurkan dengan baik. 

 
4 Hasil Wawancara dengan Kaubbag Humas Ibu Ross pada 25 Maret 2019 
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Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu mahasiswa di 

Kota Sukabumi menyatakan bahwa hak masyarakat akan keterbukaan informasi 

publik sedikit banyak sudah terpenuhi melalui media sosial yang dikelola oleh 

Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, menurutnya informasi yang 

diberikan melalui media sosial salah satunya Instagram adalah mengenai apa saja 

yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota baik 

mengenai program pemerintah maupun prestasi pemerintah, informasi yang 

diberikan sangat transparan dan bukan suatu informasi yang mengada-ada atau 

informasi hoax. Informasi yang diberikan adalah informasi fakta, seperti contohnya 

Pemerintah Daerah telah melaksanakan suatu kegiatan maka Subbagian Humas 

harus secara langsung menginformasikan kegiatan tersebut melalui Instagram, dan 

faktanya adalah bahwa kegiatan tersebut memang ada dan benar-benar 

dilaksanakan, ia juga menyatakan dengan adanya pencitraan melalui Instagram hal 

tersebut dapat menstabilkan citra Pemerintah Daerah yang tidak buruk.5 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melaksanakan penelitian tentang “MANAJEMEN CYBER PR UNTUK 

MEMBANGUN CITRA POSITIF PEMERINTAH DAERAH KOTA 

SUKABUMI (Studi kualitatif deskriptif mengenai manajemen cyber PR pada 

media sosial yang dikelola oleh Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota 

Sukabumi untuk membangun citra positif Pemerintah Daerah Kota Sukabumi)”. 

 

 
5 Hasil Wawancara dengan mahasiswa Kota Sukabumi pada 10 Agustus 2020 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai 

bagaimana manajemen cyber PR untuk membangun citra positif Pemerintah Daerah 

Kota Sukabumi. 

1.3 Identifikasi Masalah  

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan cyber PR di media sosial oleh Subbagian Humas 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi? 

2. Upaya apa yang dilakukan Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota 

Sukabumi untuk membangun citra melalui media sosial? 

3. Hambatan apa saja yang dialami dalam pengelolaan cyber PR pada media sosial 

untuk membangun citra Pemerintah Daerah Kota Sukabumi? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti pada penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan cyber PR di media sosial oleh 

Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota Sukabumi? 

2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Subbagian Humas Sekretariat 

Daerah Kota Sukabumi untuk membangun citra melalui media sosial? 

3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam pengelolaan cyber 

PR pada media sosial untuk membangun citra Pemerintah Daerah Kota 

Sukabumi? 



10 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis 

Diharapkan dengan penelitian ini maka akan berguna untuk perkembangan 

ilmu komunikasi khususnya dalam kajian manajemen public relations dan cyber 

public relations. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan dengan penelitian ini akan berguna untuk menambah wawasan 

dan tambahan pengetahuan bagi setiap Humas pemerintahan dalam manajemen 

pengelolaan cyber public relations dalam upaya membangun citra yang positif. 

1.6 Metodologi Penelitian 

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

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

berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian, 

sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. (Ruslan, 2003:24) 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 

dan kegunaan. (Sugiyono, 2018: 2) 

1.6.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 
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obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana 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, 2018:9) 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau 

dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, 

dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi 

analisisnya tetap analisis data kualitatif. Sebenarnya, istilah penelitian kualitatif 

membingungkan karena istilah dapat berarti different things to different people. 

(Ghony dan Almanshur, 2017: 25) 

Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, 

menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore); kedua, 

menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Kebanyakan 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan penjelasan. Beberapa penelitian 

memberikan deskripsi situasi yang kompleks dan arah penelitian selanjutnya. 

Penelitian lain memberikan penjelasan mengenai hubungan antara peristiwa dengan 

makna, terutama menurut persepsi partisipan. (Ghony dan Almanshur, 2017: 29) 

1.6.2 Pendekatan Kualitatif Deskriptif 

Dalam melakukan penelitian ini tentu diperlukan pendekatan kualitatif yang 

mendukung. Jenis pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif, yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 
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gambar, dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode 

kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan mungkin menjadi kunci apa yang 

telah diteliti. Dengan demikian, laporan hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan 

data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut, mungkin 

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video-tape, dokumen 

pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, 

peneliti menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dalam bentuk 

aslinya. Hal itu, hendaknya dilakukan seperti orang merajut benang sehingga setiap 

bagian ditelaah satu demi satu. (Ghony dan Almanshur, 2017: 34-35) 

Dalam penelitian deskriptif, untuk menggambarkan tentang karakteristik 

(ciri-ciri) individu, situasi atau kelompok tertentu. Peneelitian ini relatif sederhana 

yang tidak memerlukan landasan teoritis rumit atau pengajuan hipotesis tertentu. 

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

atau hubungan antara dua gejala atau lebih. (Ruslan, 2017: 12-13) 

1.6.3 Pemilihan Sumber Data 

Adapun teknik pemilihan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah 

non probability sampling, yakni teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, 

kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball. (Sugiyono, 2013:120) 

Teknik Non Probability Sampling yang digunakan dalam pengambilan 

sampel pada penelitian ini lebih tepatnya peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 
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pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan 

melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. (Sugiyono, 2013:122) 

Sanafiah Faisal (1990) dengan mengutip pendapat Spradley, sampel sebagai 

sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut (Sugiyono, 2018:221) : 

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, 

sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya. 

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan 

yang tengah diteliti. 

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi. 

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi “kemasannya” sendiri. 

5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga 

lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber. 

Sesuai dengan kriteria informan di atas, pemilihan informan pada penelitian 

ini berjumlah dua orang. Kedua informan tersebut adalah pranata humas yang 

bekerja pada Subbagian Humas Sekretariat Kota Sukabumi, yaitu Bapak Dede 

Soleh Saepul selaku Staf Humas yang menjadi admin dari akun media sosial milik 

Subbagian Humas, serta staf humas yang bertugas mulai dari proses peliputan 

kegiatan pemerintahan yaitu Bapak Dikdik Firmansyah. Berikut daftar informan 

dalam penelitian ini tersedia dalam bentuk tabel : 

 

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian 

No Nama Jabatan Jenis Kelamin 

1 Dikdik Firmansyah  Staf Humas  Laki-Laki 

2 Dede Soleh Saepul Staf Humas  Laki-Laki 
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1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut J. Supranto, tempat pencari data penelitian dapat dibagi menjadi 

tiga, yaitu melalui sumber riset perpustakaan (library research), riset laboratorium 

(laboratory research), dan riset lapangan (field research). (Ruslan, 2017:31) 

Berdasarkan pengertian di atas, dalam penelitian ini peneliti hanya 

melakukan pengumpulan data di dua tempat yakni riset perpustakaan dan riset 

lapangan, karena dalam penelitian ini tidak diperlukan melakukan eksperimen 

melalui percobaan tertentu di laboratorium. 

1. Riset Perpustakaan (library research) 

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. 

2. Riset Lapangan (field research) 

Riset lapangan ini adalah melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh 

data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. 

Menurut Sugiyono, pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara 

mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. (Sugiyono, 2018:225) 

Sesuai dengan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono di atas, peneliti 

melakukan pengumpulan data pada kondisi yang alamiah, dengan data yang didapat 

melalui sumber primer yaitu sumber data secara langsung memberikan langsung 

kepada peneliti data yang dibutuhkan, kemudian dari segi cara atau teknik dalam 
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mengumpulkan data peneliti telah melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan tiga teknik yakni aobservasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Pengumpulan data dengan Observasi  

 Sanafiah Faisal (1990) mengklarifikasikan observasi menjadi observasi 

berpartisipasi (participant observatin), observasi yang secara terang-terangan dan 

tersamar (overt observation dan covert observation), dan observasi yang tak 

berstruktur (unstructured observation). (Sugiyono, 2018: 226) 

• Observasi partisipatif. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode 

observasi partisipatif aktif. Di mana dalam observasi ini peneliti ikut melakukan 

apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. (Sugiyono, 

2018:227) 

Susan Stainbeck menyatakan “in participant observation, the researcher 

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

activities” dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan 

orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas 

mereka. (Sugiyono, 2018:227) 

2. Pengumpulan data dengan Wawancara 

Menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2018: 231) 
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• Wawancra Terstuktur (Structured Interview) 

Wawancara terstuktur 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 data mencatatnya. 

Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan 

beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara 

mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon 

pewawancara. ( Sugiyono, 2018:233). 

• Wawancara Tak 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. (Sugiyono, 2018 : 

233-234) 

3. Pengumpulan data dengan Dokumen   

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

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

yang berbentuk tulisan misalnya buku harian, sejarah kehidupan (life histories), 

cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. dokumen yang berbentuk karya misalnya 
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karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, flm dan lain-lain. (Sugiyono, 

2018:240). 

Dokumen yang didapatkan dalam teknik pengumpulan data oleh peniliti 

yakni berupa dokumen tulisan dan gambar. Dokumen dalam bentuk tulisan jurnal 

kegiatan Subbagian Humas Kota Sukabumi, sedangkan dokumen dalam bentuk 

gambar yaitu berupa foto-foto kegiatan Pemerintahan Kota Sukabumi. 

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 ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih masalah yang penting dan 

yang tidak akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2018: 244) 

Analisis Data di Lapangan Model Miles and Huberman 

 Miles and Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus ssampai tuntas, 

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

data display, dan conclusion drawing/verification. (Sugiyono, 2018: 246) 

• 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 ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 
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merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat 

dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan 

kode pada aspek-aspek tertentu. (Sugiyono, 2018:247). 

• Data display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles and 

Huberman mengatakan bahwa  “ the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the fast has been narrative text”, yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2018:249). 

• Conlusion drawing/verivication 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 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 yang 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 kredibel. (Sugiyono, 

2018:252).  
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1.6.6 Teknik Validitas Data 

 Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah 

data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2018: 267) 

 Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data yang dilakukan oleh 

peneliti antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan 

menggunakan bahan referensi. 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 

maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti 

dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. (Susan Stainback dalam 

Sugiyono, 2018:271) 

b. Triangulasi 

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 pengmpulan data, dan 

waktu. (Sugiyono, 2018: 273-274) 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, 
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dipilih satu informan yang menjadi sumber untuk menguji kredibilitas data yang 

diperoleh dari sumber data sebelumnya, yaitu Ibu Ross Pristianasari., S.E., M.M 

selaku Kepala Subbagian Humas yang dianggap peneliti paling mengetahui segala 

hal mengenai Subbagian Humas Sekretariat Daerah Kota Sukabumi. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Adapun triangulasi 

teknik yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data yaitu dengan cara observasi 

partisipatif, kemudian dilanjutkan dengan wawancara. 

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 memeberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

c. 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, 2018:275) 

1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.6.7.1 Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah kota Sukabumi, di mana 

lokasi penelitian tersebut tepatnya berada di jalan R. Syamsudin., SH nomor 25 

Kota Sukabumi. 
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Gambar 1.3 Lokasi Penelitian Dalam Peta 

 

1.6.7.2 Waktu Penelitian 

Kegiatan 
Bulan di Tahun 2019 

Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags 

Pembekalan PKL              

Observasi PKL              

Penelitian dan Pengumpulan Data              

Pengajuan Judul              

Bimbingan              

Sidang Usulan Proposal              

Sidang Tugas Akhir              

Tabel 1.2 Waktu Penelitian 


