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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Citra positif merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Humas 

Polres Sukabumi Kota, Citra sendiri merupakan sesuatu yang dapat dirasakan 

berdasarkan pengalaman seseorang terhadap instansi, bisa dirasakan berdasarkan 

penilaian baik atau buruk, dapat juga berupa tanggapan positif atau negatif yang 

datang dari publik terhadap instansi. Tanggapan mengenai Citra Polres Sukabumi 

Kota bisa terlihat dari tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh Polres Sukabumi Kota.  

 

Sumber : https://tribratanews.restasukabumi.jabar.polri.go.id 

Gambar 1.1 Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan Polres Sukabumi Kota 
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Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 408 dari 485 

menyatakan puas dan 73 menyatakan cukup puas dan 5 lainnya menyatakan tidak 

puas terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Polres Sukabumi Kota, dapat 

disimpulkan bahwa publik yang menggunakan pelayanannya di Polres Sukabumi 

Kota puas terhadap pelayanan yang diberikan, kepuasan publik ini merupakan 

pengalaman yang dirasakan oleh publik, yang dapat memberikan penilaian baik 

dan tanggapan positif bagi Polres Sukabumi Kota dan memberikan pengaruh bagi 

citra positif Polres Sukabumi Kota. 

Keseriuasan dan bukti bahwa Polres Sukabumi Kota dapat melaksanakan 

serta memberikan pelayanan kepada publik agar publik merasakan dan memiliki 

pengalaman yang baik terhadap instansi Polres Sukabumi Kota yaitu dengan 

diraihnya penghargaan sebagai Polres dengan Pelayanan Publik Kategori Sangat 

Baik dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kemenpan-RB) pada tanggal 11 bulan Desember 2018. 

 

Gambar 1.2 Kapolres Sukabumi Kota 
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Konsistensi Polres Sukabumi Kota dalam memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat juga dibuktikan dengan kembali diraihnya prestasi 

sebagai salah satu instansi di jajaran Polda Jabar yang menerima penghargaan 

Public Service Of The Year Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Agustus 2019 

dari Founder and Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya serta Athalia 

Kamil istri Gubernur Jawa Barat pada acara Indonesia Marketeers Festival 2019 

di Trans Luxury Hotel Bandung. 

 

Gambar 1.3 Penerimaan Penghargaan Public Service Of The Year 

Konsistensi Polres Sukabumi Kota terhadap pelayanan publik merupakan 

hal penting yang dilakukan untuk citra positif Polres Sukabumi Kota, karena 

pelayanan yang diberikan Polres Sukabumi Kota merupakan kegiatan yang 

bersentuhan secara langsung dengan masyarakat atau publik khususnya yang 

berada di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dengan diraihnya penghargaan 

tersebut membuktikan apresiasi serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan 

publik Polres Sukabumi Kota, sehingga Polres Sukabumi Kota dapat terus 

berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 
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Citra Polres Sukabumi Kota juga dapat terlihat dari kesigapannya dalam 

melakukan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah hukum Polres Sukabumi 

Kota karena bukan hanya sebagai pelayan, Polres Sukabumi Kota juga harus 

mampu bertindak sebagai pelindung bagi masyarakat, cepatnya Polres Sukabumi 

Kota dalam pengungkapan kasus perang samping (sarung) dan sajam yang 

meresahkan warga pada bulan ramadhan tahun 2019, mendapatkan tanggapan 

positif yang disampaikan oleh salah satu pengguna instagram di kolom komentar 

polres_sukabumikota. 

 

 
 

Gambar 1.4 Komentar Publik 
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Polres Sukabumi Kota sendiri merupakan struktur komando Kepolisian 

Republik Indonesia di sebagian daerah kabupaten dan kota Sukabumi. Citra 

Polres Sukabumi Kota tidak dapat dipisahkan dengan Citra Polri, karena Citra 

Institusi yang menaungi polisi ini bisa dikatakan majemuk dengan jumlah anggota 

dan struktur komando yang tidak sedikit dapat memunculkan serta mempengaruhi 

citra bagi struktur komando lainnya walaupun citra tersebut belum tentu mewakili 

citra salah satu struktur komando di daerah secara keseluruhan. 

Isu Positif yang dimiliki oleh Polri dapat mempengaruhi citra Polres 

Sukabumi Kota. Pada tahun 2017 Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih berada di bawah institusi 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan 

Presiden. Hal itu setidaknya terlihat dari hasil survei dua lembaga yang digunakan 

Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memaparkan hasil kinerja Polri selama 2017 

di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/12), yakni Populi 

Center dan Poltracking Indonesia. Hasil survei Populi Center pada Agustus 2017 

mendudukkan Polri di peringkat ketiga dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 

9,1 persen. Angka ini meningkat dibanding survei pada Oktober 2015 yang hanya 

berada di angka 6,3 persen.1 

Hasil survei Poltracking Indonesia mendudukkan Polri pada peringkat 

lima, dengan angka kepercayaan publik sebesar 61 persen. Selain di bawah TNI, 

Presiden, dan KPK, dalam hasil survei ini Polri juga berada di bawah institusi 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menduduki peringkat empat dengan angka 

 
1 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171229215847-20-265645/tingkat-kepercayaan-

publik-kepada-polri-masih-di-bawah-tni diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 23:12 
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kepercayaan publik sebesar 63 persen. Selain hasil survei tentang tingkat 

kepercayaan publik, Tito juga menggunakan hasil survei Litbang Kompas tentang 

citra positif Polri untuk menggambarkan kinerja Polri pada 2017. Dalam hasil 

survei ini, Polri menduduki peringkat tiga di bawah TNI dan KPK dengan 

perolehan angka sebesar 70,2 persen.2 

Pada tahun 2018 Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri 

meningkat setelah berbagai upaya dilakukan jajaran kepolisian di bawah 

kepemimpinan Jenderal Pol Tito Karnavian. Citra Polri dianggap membaik 

setidaknya terekam dalam survei yang dirilis Litbang Kompas di mana, tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap Polri meningkat dari 46,7 persen pada 2014 

menjadi 82,9 persen pada 2018. 3 

Menurut Komisioner Komisi Kepolisian Nasional RI, Poengky Indarti 

Polri masih perlu banyak berbenah khususnya Reskrim agar dapat meningkatkan 

profesionalitas, meningkatkan skill, knowledge, cepat, sigap dan cermat dalam 

melayani serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat (tidak takut 

berurusan dengan polisi atau khawatir dimintai uang). Poengky juga berharap 

Polri dapat lebih memprioritaskan pencegahan kejahatan, ketimbang penegakan 

hukum. Dengan demikian, dibutuhkan peran Bhabinkamtibmas yang lebih aktif.4 

Dan tentunya hal tersebut dapat semakin meningkatkan citra baik yang sudah 

dibentuk. 

 
2 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171229215847-20-265645/tingkat-kepercayaan-

publik-kepada-polri-masih-di-bawah-tni diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 23:12 
3 https://nasional.sindonews.com/read/1318990/14/kompolnas-anggap-jenderal-tito-berhasil-

perbaiki-citra-polri-1530734633 diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 23:18 
4 https://news.okezone.com/read/2018/07/04/337/1917819/kompolnas-kepuasan-masyarakat-pada-

pelayanan-polisi-capai-82-2 diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 23:22 
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Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat dan citra Polri 

dianggap membaik dapat mempengaruhi citra anggota serta struktur komando 

yang berada dibawahnya, tidak menutup kemungkinan citra polri yang meningkat 

dapat mempengaruhi pandangan serta tanggapan publik yang berada diwilayah 

hukum Polres Sukabumi Kota terhadap institusi Polres Sukabumi Kota akan tetapi 

tentu saja citra tersebut belum mampu atau mewakili citra Polres Sukabumi Kota 

secara keseluruhan. 

Polisi dan Humas Polres Sukabumi Kota harus bersinergi menetapkan dan 

melaksanakan strategi yang mampu meningkatkan citra baik, bagi instansi yang 

menaungi polisi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Humas dan Anggota 

Polisi Polres Sukabumi Kota harus mampu menangani sebuah persoalan ataupun 

kasus dengan cepat dan sesuai dengan aturan, mengayomi masyarakat Sukabumi 

khususnya yang berada di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, serta 

menjembatani antara Polres Sukabumi Kota dengan publik atau masyarakat.  

Sinergitas anggota Polres Sukabumi Kota dengan Humas terlihat dalam 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Polres. Humas bertanggung jawab 

dalam setiap proses produksi publikasi. Meliput dan mempublikasikan setiap 

kegiatan yang dilakukan Polres Sukabumi Kota merupakan salah satu strategi 

yang dilakukan humas, juga sebagai media komunikasi penyampaian informasi 

agar masyarakat dapat merasakan dan menilai bahwa Polres Sukabumi Kota 

merupakan instansi pelayanan, pengamanan yang kuat dan dapat dipercaya 

walaupun tidak mengalaminya secara langsung tetapi publik dapat merasakannya 
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secara tidak langsung melalui komunikasi yang dilakukan oleh Humas Polres 

Sukabumi Kota. 

Humas Polres Sukabumi kota tidak dapat berkerja sendiri dalam 

melaksanakan komunikasi dengan publik yang dituju, Humas Polres Sukabumi 

Kota tidak bisa hanya menggunakan media yang dimiliki oleh Humas Polres 

Sukabumi Kota tetapi juga memerlukan media lain yang dapat mengakomodasi 

kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan publik sasaran, Relasi dengan Media 

Pers juga menjadi aktifitas atau praktik yang perlu dilakukan oleh Humas Polres 

Sukabumi kota dalam melaksanakan strategi komunikasi dengan publik, relasi 

menjadi kunci bagi Humas Polres Sukabumi Kota untuk memastikan bahwa pesan 

yang ingin disampaikan sesuai dengan kebutuhan instansi dan dapat memberikan 

dampak positif bagi instansi Polres Sukabumi Kota. 

Sebagai Instansi pemerintahan yang selalu menangani banyak kasus dan 

rentan terkena pemberitaan/isu tentunya jabatan Humas ini keberadaannya sangat 

penting dan harus ada, Kedudukan Humas sendiri terkait langsung dengan fungsi 

jajaran top manajemen. Dan humas saat ini banyak dipraktekkan di berbagai 

organisasi dan instansi dalam rangka menunjang organisasi atau instansi untuk 

mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Profesi Humas bukan hanya 

mengkliping berita dan atau mengirim surat, tetapi sebenarnya posisi Humas 

adalah posisi yang strategis dengan banyak kriteria yang harus dimiliki seseorang 

yang akan bergerak sebagai praktisi Humas suatu instansi atau organisasi.  

Profesi Humas sangat erat kaitannya dengan kegiatan komunikasi dan 

komunikasi merupakan kebutuhan setiap individu sebagai perwujudan dari 
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interaksi baik dalam bentuk kegiatan ataupun sebagai percakapan sehari-hari. 

Humas Polres Sukabumi Kota harus mampu dan memiliki kecakapan komunikasi 

serta memanfaatkan media komunikasi dengan baik, karena komunikasi 

menyentuh segala aspek kehidupan, selain itu juga media merupakan aspek yang 

tidak bisa dihindari di jaman atau di era globalisasi sekarang ini. Memberi 

Informasi yang tepat kepada masyarakat, membujuk masyarakat dan 

mengintegrasikan masyarakat adalah sebagian dari banyaknya cara untuk 

mengkomunikasikan isi pesan yang ingin disampaikan melalui media yang 

digunakan kepada publik atau masyarakat, sebagai kegiatan dan tugas yang wajib 

dilakukan oleh Humas Polres Sukabumi Kota. Maka dari itu sangat penting dalam 

sebuah instansi khususnya Polres Sukabumi Kota untuk memiliki tim Profesional 

Humas.  

Di zaman sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi, publik 

dan masyarakat mudah untuk mengetahui dan mendapatkan  informasi tentang 

kasus atau berita, hal ini dapat membuat warga masyarakat menjadi lebih kritis 

akan pemberitaan atau informasi, hal tersebut dapat menguntungkan tetapi juga 

tidak, dalam hal ini berita atau informasi yang dapat memberikan dampak buruk 

bagi Polres Sukabumi Kota dapat diterima dan disebarkan dengan sangat cepat 

sehingga tergiringnya opini publik menjadi kesan yang negatif untuk Polres 

Sukabumi Kota. Tetapi hal ini juga dapat menjadi kesempatan humas Polres 

Sukabumi Kota dalam proses meningkatkan citra dengan memanfaatkan teknologi 

media komunikasi yang tersedia untuk menggiring opini publik kepada hal yang 

positif. 
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Fungsi Humas dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik dua arah  

antara Polres Sukabumi Kota dengan publik atau masyarakat sebagai sasaran pada 

akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dari citra positif yang 

hendak ingin dicapai oleh organisasi atau instansi. Peran Humas di sini sangat 

berat dan sulit karena harus memiliki dan memikirkan strategi cerdas serta logis 

agar mudah diterima juga dipercaya oleh masyarakat sasaran. Perlunya ada suatu 

usaha atau langkah yang dilakukan oleh humas dan dianggap mampu menciptkan 

hubungan harmonis antara Polres Sukabumi Kota dengan publiknya atau 

masyarakat sehingga meninggalkan kesan yang baik dan terciptanya opini publik 

yang baik pula, dan tentu saja sangat bagus untuk proses pembentukan reputasi. 

Instansi atau Organisasi harus pandai dalam pencitraan atau mencitrakan. 

Di sini Humas berperan penting dalam meningkatkan citra Polres Sukabumi Kota, 

Citra itu sendiri terbentuk berdasarkan persepsi, atau kesan dan pengalaman yang 

dirasakan oleh masyarakat mengenai pengetahuannya terhadap sebuah instansi 

atau organisasi tersebut. Tentu saja citra positiflah yang menjadi tujuan dari setiap 

instansi atau organisasi agar dipercaya oleh publik atau masyarakat sasaran. 

Alasan peneliti memilih topik mengenai citra Polres Sukabumi Kota 

karena polres merupakan sebuah instansi pelayan masyarakat, bersentuhan 

langsung dengan masyarakat, yang rentan akan pemberitaan dan dapat 

mempengaruhi Citra instansi Polres Sukabumi Kota. Maka berdasarkan dari apa 

yang sudah dipaparkan di atas peneliti menarik kesimpulan untuk mengangkat 

judul “Strategi Humas Polres dalam Meningkatkan Citra Positif”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang dinyatakan 

dengan pertanyaan penelitian berikut : 

“Bagaimana Strategi Humas Polres dalam Meningkatkan Citra Positif Polres 

Sukabumi Kota”. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Adapun pertanyaan penelitian pada penelitian ini : 

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Humas Polres Sukabumi Kota Melalui 

Media Online dalam Meningkatkan Citra Positif Polres Sukabumi Kota ? 

2. Bagaimana Bentuk Media Relations Humas Polres Sukabumi Kota dengan 

Pers dalam Meningkatkan Citra Positif Polres Sukabumi Kota ? 

 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini : 

1. Untuk Mengetahui Strategi Komunikasi Humas Polres Sukabumi Kota 

Melalui Media Online dalam Meningkatkan Citra Positif Polres Sukabumi 

Kota. 

2. Untuk mengetahui Bentuk Media Relations Humas Polres Sukabumi Kota 

dengan Pers dalam Meningkatkan Citra Positif Polres Sukabumi Kota.  
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1.5 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Akademis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

menambah khazanah ilmu kehumasan mengenai strategi peningkatan citra. 

b. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang 

berguna bagi pranata Humas Polres Sukabumi Kota dalam meningkatkan 

citra positif Polres Sukabumi Kota. Bagi penulis seluruh rangkaian 

kegiatan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memantapkan 

penguasaan keilmuan yang telah dipelajari selama mengikuti program 

perkuliahan Hubungan Masyarakat UMMI. 

1.6 Metodologi Penelitian  

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

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

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

objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. (Ruslan 

2008:24) 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

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

dan kegunaan. (Sugiyono 2014:02). 
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1.6.1 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti strategi humas dalam 

meningkatkan citra Polres Sukabumi Kota ini adalah metode penelitian Kualitatif.  

Menurut Strauss dan Corbin, bahwa qualitative research merupakan jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. (Ruslan, 

2008:214-215). Metode ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); (Sugiyono, 

2014:08) 

Menurut Bogdan dan Taylor Penelitian kualitatif diharapkan mampu 

menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku 

yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu 

dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif dan holistic. (Ruslan, 2008:215). 

Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya 

umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut 

tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis 

terhadap kenyataan sosial yang menjadi focus penelitian, dan kemudian ditarik 

suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan 

tersebut. (Ruslan, 2008:215). 
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1.6.2 Pendekatan kualitatif deskriptif 

Bentuk Rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah rumusan masalah deskritif, dimana suatu rumusan masalah yang 

memandu peneliti untuk mengekplorasi dan memotret situasi sosial yang akan 

diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. (Sugiyono 2014:209).  

Kata deskriptif berasal dari bahasa Inggris, descriptive, yang berarti 

bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan atau 

melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (harfiah), yaitu berupa 

gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan, peneliti dapat 

menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula 

menjelaskannya dengan kata-kata. Keduanya dalam laporan penelitian dapat 

digunakan agar saling melengkapi. Ada ungkapan bahwa gambar atau lukisan 

dapat memberi makna lebih dari sejuta kata. Pelaku atau responden yang menjadi 

objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti, dan konteks 

(lingkungan) tempat penelitian dilakukan dilaporkan dengan cara deskriptif 

sehingga pembaca dapat memahami dengan baik laporan hasil penelitiannya... 

(Usman dan Akbar 2011:129). 

Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut 

pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, 

kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden 

berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, 

direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi 

(dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat). Minimal ada tiga 
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hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, 

kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan 

lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung. (Usman dan Akbar 

2011:130) 

1.6.3 Sumber data  

Teknik pemilihan sumber data pada penelitian ini menggunakan  Non 

Probability Sampling dimana teknik pengambilan sumber data tidak memberikan 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sumber data. Teknik ini meliputi sampling sistematis, kuota, 

aksidental, purposive, jenuh, dan snowball. Dalam penelitian ini lebih tepatnya 

peneliti menggunakan Purposive Sampling dalam pemilihan sumber data dimana 

teknik pengambilan sumber data berdasarkan pada karakteristik tertentu yang 

dianggap mempunyai sangkut paut dengan krakteristik populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Ruslan 2008:157). Sumber data tersebut dianggap paling 

tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau sumber data sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti obyek/situasi sosial yang sedang diteliti 

(Sugiyono 2014:219). 

Sanafiah Faisal (1990) dengan mengutip pendapat Spradley 

mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu 

situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain 

lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai 

informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut.  



16 

 

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 dimintai informasi. 

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

sendiri. 

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

lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kriteria informan, maka dalam 

penelitian ini peneliti mengambil dua informan yang merupakan anggota Humas 

Polres Sukabumi Kota yaitu Bripda Galang Bara Shandy Putra dan Bripda Ilham 

Maulana Sudirman, sebagai Bamin (Bagian Administrasi) Humas Polres 

Sukabumi Kota. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah pendapatkan data. (Sugiyono 

2014:224). 

Data menurut sumbernya dan yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi 

2 (dua), yaitu Data internal merupakan data yang dikumpulkan oleh lembaga 

mengenai kegiatan internal dan hasilnya dipergunakan oleh peneliti, contohnya 

berhubungan dengan data karyawan, data laporan keuangan bulanan, keuntungan 

tahunan diperoleh, hasil produktivitas dan jumlah pelanggan lain sebagainya yang 
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dilayani. Setelah dihimpun dan kemudian diolah (proses), maka hasilnya 

dipergunakan sebagai acuan dan pedoman landasan kerja yang akan datang. Dan 

yang kedua yaitu Data eksternal merupakan data yang diperoleh dari sumber luar, 

misalnya data Biro Pusat Statistik (BPS), Departemen Pemerintah, Lembaga 

Keuangan dan Perbankan, data survei pelanggan dan data konsumen (SRI Nieles) 

dan YLKI sebagainya. (Ruslan,2008:137-138). 

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data secara umum terdapat empat 

macam, dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan 

gabungan/triangulasi. (Sugiyono 2014:225). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu : 

1. Pengumpulan data dengan Observasi 

Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan Observasi. 

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data. Yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Marshall menyatakan 

bahwa “Through observation, the researcher learn about behavior and the 

meaning attached to those behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar 

tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. (Sugiyono 2014:226).  

Dua teknik pengumpulan data secara Observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Observasi secara terang-terangan dan tersamar (overt observation and 

covert observations), dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan 
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penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengatahui sejak awal sampai akhir 

tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus 

terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau 

suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. 

Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak 

diijinkan untuk melakukan observasi. (Sugiyono 2014:228) 

b. Observasi yang tak berstruktur (unstructured observation), observasi 

dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena 

fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama 

kegiatan observasi berlangsung. Observasi tidak terstruktur adalah 

observasi yang tidak mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang 

akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti 

tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti 

tidak melakukan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-

rambu pengamatan. (Sugiyono 2014:228) 

2. Pengumpulan data dengan wawancara/interview 

Esterberg mendefinisikan interviewnya sebagai berikut. “a meeting 

of two persons to exchange information and idea through question and 

responses, resulting in communication and joint 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 topik tertentu (Sugiyono 2014:231). 

Pengertian lainnya dari wawancara merupakan salah satu teknik 
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pengumpulan data, melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan 

terhadap responden (Ruslan 2008:23). 

Peneliti menggunakan 2 (dua) macam jenis wawancara dalam 

proses pengumpulan data ini :  

a. Wawancara Terstruktur (Structured interview) Wawancara ini 

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, 

peneliti 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 (Sugiyono 2014:233) 

b. Peneliti menggunakan Wawancara tak berstruktur (Unstructured 

interview)., dimana 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. Dalam wawancara 

tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang 

akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang 

diceritakan oleh responden (Sugiyono 2014:233). 

3. Teknik pengumpulan data dengan dokumen  

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 
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seseorang. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Studi dokumen 

yang berbentuk tulisan dapat berupa sejarah, kebijakan dll. Serta 

menggunakan Studi dokumen gambar yang berbentuk foto, gambar hidup dll. 

Studi dokumen tersebut merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif . (Sugiyono 2014:240). 

1.6.5 Teknik analisis data  

 Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analasis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Sugiyono 

2014:244). 

1.6.5.1 Analisis data di lapangan model Miles and Huberman  

Teknik Analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini 

menggunakan analisis data model Miles and Huberman, Teknik model ini 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancara. Bila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 
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data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono 2014:246). 

Aktifitas dalam analisis data, yaitu ada tiga:  (sugiyono 2014:246 ) 

1. Data reduction (Reduksi Data), Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu makan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti 

telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan 

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

analisis 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 mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

(Sugiyono 2014:247).  

2. 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. Dalam hal ini Miles dan Huberman 

menyatakan yang paling sering digunakan untuk dengan teks yang bersifat 

naratif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. (Sugiyono 

2014:249) 
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3. Conclusion Drawing/verification, Langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukankan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono 

2014:252) 

1.6.6  Teknik validitas data  

Menurut Sugiyono terdapat bermacam-macam cara dalam melakukan pengujian 

validitas data, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

dapat dilakukan dengan perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan 

membercheck. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik validitas data 

Triangulasi. 

1.6.6.1  Triangulasi  

Dalam teknik validitas ini peneliti menggunakan Triangulasi yang dapat 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Maka dari itu peneliti menggunakan teknik validitas data dengan  

1. Triangulasi Sumber  

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari 
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sumber, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi 

dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan 

mana spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member check) kepada sumber data tersebut. (Sugiyono 2014:274). yang menjadi 

sumber pada uji kredibilitas data dalam penelitian ini adalah Bapak Solehudin 

sebagai Kepala Urusan Subbag Humas polres Sukabumi Kota. 

2. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan 

data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. (Sugiyono 2014:274) 

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. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 
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berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya. (Sugiyono 2014:274) 

1.6.6.2 Menggunakan bahan referensi  

Dalam menguji validitas data pada penelitian ini juga peneliti menggunakan 

bahan referensi yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai 

contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya data wawancara, 

data interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-

foto. (Sugiyono 2014:277). 

1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Sukabumi Kota di bagian Hubungan 

Masyarakat yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.10, Gunungparang, 

Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111. Penelitian ini dilakukan Selama 7 

bulan, terhitung mulai dari bulan Februari 2019 hingga bulan Agustus 2019. 

NO KEGIATAN BULAN DI TAHUN 2019 

FEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGT 

1 Pembekalan PKL        

2 Observasi / 

Pelaksanan PKL 

       

3 Penelitian dan 

Pengumpulan Data  

       

4 Pengajuan Judul        

5 Bimbingan         

6 Sidang Usulan 

Proposal  

       

7 Sidang Tugas Akhir         

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 


