
 

 

 

1 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Penelitian      

Dinas Kesehatan Kota Bandung merupakan salah satu instansi 

pemerintahan Kota Bandung yang bergerak pada lini kesehatan dan memiliki 

wewenang dalam pengawasan bidang kesehatan pada Kota Bandung. Dinas 

Kesehatan Kota Bandung menjalankan tugas sebagai perumus, penetap, dan 

pelaksana kebijakan operasional pada bidang kesehatan masyarakat, lalu 

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan penyediaan alat 

kesehatan dan penyalur sumber daya kesehatan, lalu koordinasi pelaksanaan 

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, lalu pengelolaan barang milik daerah 

yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh kepala daerah terkait yang berhubungan dengan bidang kesehatan.  

Dinas Kesehatan Kota Bandung juga memiliki tugas sebagai 

penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan untuk membantu 

kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah. Salah satu dari 

kegiatan penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan yaitu 

diselenggarakan nya kegiatan vaksinasi Covid-19 pada setiap daerah di Indonesia. 

Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki wewenang dalam menyelenggarakan 

kegiatan vaksinasi Covid-19 pada regional Kota Bandung terutama pada 

masyarakat Kota Bandung. Fenomena pandemic yang sedang merebak dalam satu 

tahun terakhir ini, yang dikarenakan virus baru Covid-19 (SARS-CoV-2). 
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Manusia dipaksa untuk beradaptasi dalam peperangan antara manusia dan virus 

ini, dimana para pekerja Kesehatan menjadi lini terdepan dalam tindakan 

penanggulangan dan penanganan terhadap virus ini bagi masyarakat. Begitupun 

kasusnya, dalam lingkup Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung menjadi 

garda terdepan dalam  penanggulangan  dan  penanganan  virus  yang  merebak 

khususnya pada wilayah Kota Bandung.  

Kasus pandemic di Indonesia sudah memiliki banyak persediaan vaksin 

untuk masyarakat Indonesia, dengan adanya vaksin ini diharapkan masyarakat 

dapat menjalankan aktifitasnya dengan lebih aman. Dinas Kesehatan Kota 

Bandung menjadi instansi yang berwenang dalam melakukan vaksinasi. Dalam 

pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat Kota Bandung tentunya internal staff 

khususnya pada bagian Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki strategi 

komunikasi dalam membangun komunikasi baik dengan pihak internal yaitu 

sesama staff Dinas Kesehatan Kota Bandung maupun dengan pihak eksternal 

yaitu masyarakat.  

Pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat Kota Bandung 

tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dinas Kesehatan 

Kota Bandung di bantu oleh berbagai lembaga kesehatan masyarakat ya itu 

Puskesmas tiap daerah di Kota Bandung, lalu di bantu juga oleh Komunitas yang 

siap bekerja sama demi tercapainya target vaksinasi Covid-19 pada masyarakat 

Kota Bandung. vaksinasi Covid-19 dilakukan di berbagai tempat, seperti hotel, 

lapangan terbuka, tempat wisata, kantor-kantor, sampai Puskemas yang terletak 

pada setiap kecamatan di Kota Bandung.  
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Pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 merupakan kegiatan besar yang 

dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung, dapat dilihat melalui persebaran 

kegiatan dan kontribusi dari pihak eksternal selain Dinas Kesehatan Kota 

Bandung agar pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 ini sesuai rencana. Humas 

Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki tugas sebagai fasilitator komunikasi 

antara pemerintahan yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung dan 

masyarakatnya. Sebagai fasilitator komunikasi, Humas Dinas Kesehatan memiliki 

tugas yaitu memperkenalkan vaksinasi Covid-19, meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap kegiatan vaksinasi Covid-19 dan menjaga citra baik 

pemerintahan melalui vaksinasi Covid-19. Semua tugas ini memerlukan strategi 

komunikasi yang baik. Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung perlu mencari data 

terkait vaksinasi dan masyarakat yang menjadi target pada pelaksanaan vaksinasi 

Covid-19, setelah itu Humas Dinas Kesehatan dapat melakukan perencanaan 

strategi komunikasi agar pelaksanaan kegiatan vaksinasi dapat berjalan dengan 

maksimal, lalu perencanaan akan di aplikasikan dalam bentuk kegiatan yang baik 

dan matang, setelah pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 selesai, maka 

diperlukan evaluasi kegiatan yang akan membuat kegiatan vaksinasi Covid-19 

menjadi lebih baik, di karenakan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 pada 

masyarakat kota Bandung, merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

berkelanjutan. 

Pentingnya komunikasi  tidak  terbatas  pada  komunikasi  personal,  tetapi  

juga dalam tataran komunikasi organisasi itu terdapat komunikasi vertical serta 

komunikasi lintas saluran. Strategi komunikasi yang baik menjadi kunci agar 
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berjalannya suatu komunikasi dalam sebuah kegiatan dapat berjalan lancar, dan 

yang terpenting komunikasi dapat tersampaikan. Strategi komunikasi yang baik 

dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Humas Dinas Kesehatan Kota 

Bandung sangat berperan penting dalam kesuksesan vaksinasi yang telah 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung diberbagai wilayah Kota Bandung 

sendiri. Maka dari itu latarbelakang dari penelitian ini adalah, keingin tahuan saya 

terhadap strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung 

dalam mengadakan vaksinasi terhadap masyarakat Kota Bandung sehingga 

kegiatan vaksinasi ini sukses dilaksanakan diberbagai tempat, dan saat ini 80% 

masyarakat Kota Bandung telah melakukan vaksinasi dalam kurun waktu kurang 

dari 1 tahun. 

B.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan, maka 

peneliti memiliki  focus penelitian pada “Bagaimana strategi komunikasi yang 

dilakukan Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung Saat Menggelar vaksinasi”. 

Untuk  membahas  focus penelitian tersebut lebih dalam, maka peneliti 

mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut 

1. Bagaimana Humas Dinas Kesehatan melakukan tahap Defining PR 

Problems dalam kegiatan Vaksinasi Covid-19 pada masyarakat Kota 

Bandung ?  

2. Bagaimana Humas Dinas Kesehatan melakukan tahap Planning & 

organizing dalam kegiatan Vaksinasi Covid-19 pada masyarakat Kota 

Bandung ?  
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3. Bagaimana Humas Dinas Kesehatan melakukan tahap Taking Action & 

Communicating dalam kegiatan Vaksinasi Covid-19 pada masyarakat 

Kota Bandung ?  

4. Bagaimana Humas Dinas Kesehatan melakukan tahap evaluating dalam 

kegiatan Vaksinasi Covid-19 pada masyarakat Kota Bandung ?  

 

C.  Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang 

dibentuk oleh Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam menyelenggarakan 

program Vaksinasi, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apa yang dipersiapkan Humas Dinas Kesehatan 

Lakukan sebelum kegiatan vaksinasi berjalan. 

2. Untuk mengetahui perencanaan dari kegiatan vaksinasi yang Humas Dinas 

Kesehatan Kota Bandung Lakukan.  

3. Untuk Mengetahui apakah strategi komunikasi yang direncanakan Humas 

Dinas Kesehatan Kota Bandung dapat diterapkan dalam kegiatan vaksinasi 

kepada masyarakat Kota Bandung.  

4. Untuk Mengetahui bagaimana Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung 

dalam menangani noise/kendala komunikasi yang terjadi dalam kegiatan 

vaksinasi yang telah berlangsung. 
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D.  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat secara akademis dan praktis dengan 

sebagai berikut: 

1.  Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

secara ilmiah terhadap perkembangan ilmu Kehumasan (Public Relation). Selain 

itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pihak yang 

berkepentingan yaitu sebagai referensi atau sumber rujukan dalam melakukan 

penelitian sejenisa ataupun sebagai studi pembanding bagi peneliti. 

2.  Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi 

praktisi ataupun akademisi pada bidang kehumasan terutama dalam strategi  

komunikasi yang dibentuk oleh Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam 

menyelenggarakan vaksinasi, sehingga dapat dijadikan rujukan kegiatan 

selanjutnya oleh instansi terkait. 

E.  Penelitian yang Relevan 

Langkah awal yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

mengamati dan membandingkan penelitian terdahulu yang dianggap relevan 

untuk dapat menjadi bahan pelengkap dan rujukan yang dapat membantu proses 

penyusunan penelitan ini.  

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdiansyah Tri 

Wahyudi (2015) yang berjudul “STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS 

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM MENYOSIALISASIKAN 

PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA” Persamaan penelitian yang 
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dilakukan oleh Ferdiansyah Tri Wahyudi dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah sama- sama bertemakan strategi komunikasi yang dilakukan oleh 

seorang humas pada sebuah instansi dengan metode penelitian  deskriptif 

kualitatif, sementara perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan tujuan penelitian.  

 Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Novianti, Aat 

Ruchiat Nugraha & Diah Fatma Sjoraid, Vol.15 No.3 (Oktober 2020), yang 

berjudul “Strategi Komunikasi Humas Jawa Barat Pada Masa Pandemi Covid-19” 

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama- 

sama bertemakan strategi komunikasi yang dilakukan oleh seorang humas pada 

sebuah instansi dengan metode penelitian  deskriptif kualitatif. sementara 

perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada 

objek penelitian, lokasi penelitian, dan tujuan penelitian. 

 Ketiga, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sisilian Herlina, Vol. 4, 

No.3 (2015), yang berjudul “Strategi Komunikasi Humas Dalam Membentuk 

Citra Pemerintah Di Kota Malang” Persamaan Penelitian ini dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah sama- sama bertemakan strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh seorang humas pada sebuah instansi dengan metode penelitian  

deskriptif kualitatif. sementara perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan tujuan 

penelitian. 

 Ke-empat, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khairullah (2021), 

yang berjudul “Strategi Komunikasi Humas Kantor Kementerian Agama Kota 
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Bengkulu Dalam Meningkatkan Pengetahuan Peserta Haji” Persamaan Penelitian 

ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama- sama bertemakan 

strategi komunikasi yang dilakukan oleh seorang humas pada sebuah instansi 

dengan metode penelitian  deskriptif kualitatif. sementara perbedaan dari 

penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada objek 

penelitian, lokasi penelitian, dan tujuan penelitian. 

 Kelima, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riastyo Agari, yang 

berjudul “Strategi Komunikasi Humas RS PKU Muhammadiyah Surakarta Dalam 

Edukasi Komunikasi Efektif Pada Karyawan” Persamaan Penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama- sama bertemakan strategi 

komunikasi yang dilakukan oleh seorang humas pada sebuah instansi dengan 

metode penelitian  deskriptif kualitatif. sementara perbedaan dari penelitian ini 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada objek penelitian, lokasi 

penelitian, dan tujuan penelitian. 
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Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Relevansi Perbedaan 

Ferdiansy

ah Tri 

Wahyudi 

(2015) 

STRATEGI 

KOMUNIK

ASI 

HUMAS 

PEMERINT

AH KOTA 

MAKASSA

R DALAM 

MENYOSIA

LISASIKAN 

PROGRAM 

MAKASSA

R TIDAK 

RANTASA 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian 

ini sama- 

sama 

bertemakan 

strategi 

komunikasi 

yang 

dilakukan 

oleh 

seorang 

humas pada 

sebuah 

instansi 

dengan 

metode 

penelitian  

deskriptif 

kualitatif 

sementara 

perbedaan 

dari 

penelitian 

ini dengan 

penelitian 

yang 

peneliti 

lakukan 

adalah 

pada objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian, 

dan tujuan 

penelitian 

Evi 

Novianti, 

Aat 

Ruchiat 

Nugraha 

& Diah 

Fatma 

Sjoraid, 

Vol.15 

No.3 

(Oktober 

2020) 

Strategi 

Komunikasi 

Humas Jawa 

Barat Pada 

Masa 

Pandemi 

Covid-19 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian 

ini sama- 

sama 

bertemakan 

strategi 

komunikasi 

yang 

dilakukan 

oleh 

seorang 

humas pada 

sebuah 

instansi 

dengan 

metode 

penelitian  

deskriptif 

kualitatif 

sementara 

perbedaan 

dari 

penelitian 

ini dengan 

penelitian 

yang 

peneliti 

lakukan 

adalah 

pada objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian, 

dan tujuan 

penelitian 
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Sisilian 

Herlina, 

Vol. 4, 

No.3 

(2015) 

Strategi 

Komunikasi 

Humas 

Dalam 

Membentuk 

Citra 

Pemerintah 

Di Kota 

Malang 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian 

ini sama- 

sama 

bertemakan 

strategi 

komunikasi 

yang 

dilakukan 

oleh 

seorang 

humas pada 

sebuah 

instansi 

dengan 

metode 

penelitian  

deskriptif 

kualitatif 

sementara 

perbedaan 

dari 

penelitian 

ini dengan 

penelitian 

yang 

peneliti 

lakukan 

adalah 

pada objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian, 

dan tujuan 

penelitian 

Khairulla

h (2021) 

Strategi 

Komunikasi 

Humas 

Kantor 

Kementerian 

Agama Kota 

Bengkulu 

Dalam 

Meningkatka

n 

Pengetahuan 

Peserta Haji 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian 

ini sama- 

sama 

bertemakan 

strategi 

komunikasi 

yang 

dilakukan 

oleh 

seorang 

humas pada 

sebuah 

instansi 

dengan 

metode 

penelitian  

deskriptif 

kualitatif 

sementara 

perbedaan 

dari 

penelitian 

ini dengan 

penelitian 

yang 

peneliti 

lakukan 

adalah 

pada objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian, 

dan tujuan 

penelitian 
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Riastyo 

Agari 

Strategi 

Komunikasi 

Humas RS 

PKU 

Muhammadi

yah 

Surakarta 

Dalam 

Edukasi 

Komunikasi 

Efektif Pada 

Karyawan 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian 

ini sama- 

sama 

bertemakan 

strategi 

komunikasi 

yang 

dilakukan 

oleh 

seorang 

humas pada 

sebuah 

instansi 

dengan 

metode 

penelitian  

deskriptif 

kualitatif 

sementara 

perbedaan 

dari 

penelitian 

ini dengan 

penelitian 

yang 

peneliti 

lakukan 

adalah 

pada objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian, 

dan tujuan 

penelitian 
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F.  Landasan Pemikiran 

1.  Landasan Teoritis 

Konsep yang dikembangkan oleh Cutlip & Center ini membahas proses yang 

bersifat dinamis dari seorang humas dalam merencanakan komunikasi yang akan 

dibangun, adapula 4 proses tersebut adalah Research / Fact Finding, Planning, 

Action, & Evaluation. 

2.  Kerangka Konseptual 

a.  Strategi 

Dalam menjalankan sebuah kegiatan, terutama dilakukan dengan berbagai 

lembaga ataupun instansi lainnya, terutama dalam kegiatan vaksinasi ini. Strategi 

adalah alat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan, dibutuhkan ide dan 

konsep yang matang agar dalam pembentukannya, sebuah strategi dapat berjalan 

sesuai dengan kegiatan yang berlangsung. Menurut Rangkuti (2013:183) 

berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang 

menjelaskan bagaimana perusahaan mencapai semua tujuan yang telah di tetapkan 

berdasarkan misi yang telah di tetapkan sebelumnya. 

b.  Komunikasi.  

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, karena manusia 

merupakan makhluk sosial. Secara etimologis kata komunikasi berasal dari bahasa 

latin “communicare” yang berarti menyampaikan. Komunikasi adalah proses 

penyampaian makna dari individu ke individu, kelompok ke kelompok atau 

individu ke kelompok melalui lisan, symbol, atau gesture  yang dapat dipahami 

bersama. Menurut Rogers & D. Lawrence Kincaid (1981), Komunikasi 
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merupakan sebuah proses dimana dua orang atau lebih membentuk / melakukan 

pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada akhirnya menemukan 

sebuah pemahaman. 

c.  Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi merupakan penggabungan antara perencanaan komunikasi 

(communication planning) dan manajemen (management communication) dalam 

mencapai tujuannya. Dalam mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus 

menampilkan operasionalnya secara taktis, dalam arti pendekatan bisa berubah 

sewaktu waktu bergantung pada situasi dan kondisi.  

Menurut (Effendy, 2015: 32) segala perkembangan suautu bidang saat ini 

membutuhkan suatu strategi komunikasi, komunikasi bisa dianggap berhasil atau 

tidak, banyak ditentukan oleh sebuah strategi komunikasinya. Strategi 

Komunikasi adalah salah satu cara untuk mengatur pelaksanaan sebuah proses 

komunikasi, mulai  dari research, perencanaan (planning), pelaksanaan 

(implementation) hingga evaluasi (evaluation) untuk mencapai suatu tujuan. 

G.  Langkah-langkah Penelitian  

1.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian 

menjadi tempat yang diharapkan memberikan banyak informasi mengenai hal-hal 

yang diperlukan untuk penelitian. Penelitian mengenai efektivitas pola 

komunikasi humas Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam melaksanakan 

vaksinasi, sehingga lokasi yang peneliti ambil berlokasi di Kota Bandung, dan 
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lokasi yang memberikan informasi untuk peneliti yakni Dinas Kesehatan Kota 

Bandung yang beralamat di Jl. Supratman No. 73 Cihapit, Kec. Bandung, Jawa 

Barat. 

Dinas Kesehatan Kota Bandung khususnya bergerak pada bidang Kesehatannya, 

memiliki wewenang dalam menyelenggarakan vaksinasi khususnya untuk warga 

Kota Bandung. Maka dari itu peneliti memilih Dinas Kesehatan Kota Bandung 

untuk diteliti. Sehingga peneliti memperolah relevansi atas objek dan fenomena 

yang menjadi bahan dalam penelitian yang dilakukan. 

2.  Paradigma dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. 

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma kontratesis dari paham yang 

meletakkan objektivitas dan pengamatan dalam menemukan suatu realitas atau 

ilmu pengetahuan (Hidayat, 2003). Paradigma konstruktivistik memandang 

realitas sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action 

melalui pengamatan langsung secara terperinci terhadap para pelaku sosial yang 

bersangkutan, sehingga analisis konstruktivisme terjadi bukan pada realitas secara 

alami melainkan hasil konstruksi yang dilakukan terhadap suatu 

fenomena/peristiwa. Dengan demikian, penelitian dengan paradigma 

konstruktivisme membantu menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu 

dalam memandang realtias adalah valid dan perlu adanya sikap menghargai 

pandangan tersebut. 
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Penggunaan paradigma konstruktivisme ini dipilih karena peneliti melihat 

paradigma ini merupakan sebuah cara berpikir yang dihasilkan dari konstruksi 

realitas social yang terjadi dalam sebuah fenomena dilingkungan tempat peneliti 

melakukan penelitian. 

3.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dikarenakan 

metode ini cocok dengan cara meneliti yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

melakukan observasi tempat dan kegiatan, lalu wawancara mendalam dengan para 

narasumber dan dokumentasi tempat dan kegiatan penelitian.   

Punaji (2010: 15) menjelaskan metode penelitian deskriptif merupakan 

metode yang digunakan untuk menganalisis atau menjelaskan segala hal yang 

berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti, seperti kondisi dan peristiwa yang 

terjadi.  

4.  Jenis Data dan Sumber Data  

a.  Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis 

dimana data yang peneliti peroleh dari hasil obsevasi, wawancara yang 

dijabarkan, dan dokumentasi. 

b.  Sumber Data 

Pada penelitian ini, data yang akan diperoleh oleh peneliti didapatkan dari : 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer yakni, sumber data utama yang akan dikumpulkan 

oleh peneliti terkait hal-hal yang berhubungan erat dengan penelitian yang 



16 

 

 

 

 

diangkat oleh peneliti. Lalu yang akan menjadi sumber utama dari data 

yang akan dikumpulkan yaitu Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung, 

Para Staff Dinas Kesehatan Kota Bandung dan para pasien vaksinasi yang 

merupakan warga Kota Bandung. 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan sebagai pelengkap analisis yang 

dibahas dalam sebuah penelitian seperti hasil dokumentasi, struktur 

organisasi, dan berbagai literatur yang mendukung. 

H.  Penentuan Informan  

1.  Informan Penelitian 

Informan merupakan subjek penelitian yang peneliti wawancarai. Karena 

informan ini merupakan sumber data yang mengerti fenomena yang terjadi pada 

apa yang diteliti oleh peneliti, dalam hal ini ada 3 jenis informan yaitu : 

a.  Informan Kunci 

Informan kunci merupakan seseorang yang mengerti jelas akan sebuah 

fenomena yang akan diteliti oleh peneliti, dalam penelitian ini, yang 

menjadi informan kunci adalah warga bandung yang merupakan 

pasien dari vaksinasi. 

b.  Informan Utama 

Informan utama yaitu yang mengetahui secara teknis terkait fenomena 

yang akan diteliti, dalam hal ini yang menjadi informan utama adalah 

Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung. 
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c.  Informan Pendukung 

Orang yang memberikan informasi pelengkap untuk kebutuhan 

penelitian yang dalam hal ini., informan pendukung dalam penelitian 

ini adalah para staff Dinas Kesehatan Kota Bandung. 

I.  Teknik Pengumpulan Data 

1.  Observasi 

Matthews dan Ross (dalam Herdiansyah, 2013) menyatakan bahwa observasi 

digolongkan ke dalam metode pengumpulan data untuk tujuan memberi sebuah 

simpulan atas suatu fenomena yang dilakukan dengan mengandalkan indra 

manusia. Observasi dilakukan pada Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung, 

dengan melihat fenomena yang terjadi pada lingkup kehumasan Dinas Kesehatan 

Kota Bandung. dimulai dari fenomena vaksinasi Covid-19 yang sedang digarap 

oleh pemerintahan setiap daerah di Indonesia. Dengan memerhatikan bagaimana 

kegiatan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang 

berwenang, yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan observasi peneliti 

menjadi memahami kondisi lingkup yang sedang diteliti, dan mengetahui kondisi 

nyata dari fenomena- fenomena yang ada dan dicatat secara cermat dan sistematis. 

2.  Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan mengulik data dari narasumber, demi 

memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti 

melakukan pertanyaan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu agar 

alur pertanyaan dan jawaban yang berlangsung dalam sesi wawancara ini 

berlangsung efektif dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan staff Humas 
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Dinas Kesehatan Kota Bandung pada saat jam kerja pukul 08:00-16:00 WIB. 

Pertanyaan yang diberikan seputar strategi Humas Dinas Kesehatan Kota 

Bandung dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat Kota 

Bandung.  

3.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang dapat 

berbentuk tulisan/gambar yang dapat diambil dari perkataan seseorang ataupun 

yang berasal dari media elektronik, kegiatan ini dilakukan untuk mencari bahan 

pendukung dalam sebuah data yang diperoleh sebagai bahan penelitian. 

Dokumentasi juga dilakukan untuk memvalidasi penelitian yang dilakukan 

seseorang.  

J.  Teknik Analisis Data 

Pada penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan 

pemikiran secara induktif, yakni analisis berdasarkan data yang diperoleh secara 

sistematis baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

untuk selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono, 2015). Analisis ini 

menitikberatkan pada realita di lapangan sehingga bersifat khusus dan terjadi 

dalam kondisi alamiah. 

1.  Reduksi Data 

Mereduksi data yaitu cara yang dilakukan untuk menyederhanakan, 

mngenalisis, dan mengambil kesimpulan yang dianggap penting dan membuang 

yang dianggap tidak penting. Hal ini dilakukan guna memperjelas dan 
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mempertajam apa yang sedang peneliti teliti. Dengan cara menyeleksi, meringkas 

atau menggolongkan data dengan pola yang sesuai 

2.  Penyajian Data 

Dalam penyajian data, data dikumpulkan dengan cara disusun secara sistematis 

agar gambaran penelitian mudah dipahami dan mudah disimpulkan. 

3.  Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian yang berisi 

rangkuman atau ringkasan dari keseluruhan isi penelitian. 

K.  Rencana Jadwal Penelitian 

Tabel 1. 2 Rencana Penelitian 

NO Daftar 

Kegiatan 

Nov 

2021 

Nov 

2021 

April 

2022 

Juni  

2022 

Juli 

2022 

  Ags 

2022 

1. Tahap Pertama: Observasi dan pengumpulan data 

Pengumpulan 

data proposal 

penelitian 

      

Penyusunan 

proposal 

penelitian 

      

Bimbingan 

proposal 

Penelitian 
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Revisi 

proposal 

penelitian 

      

2. Tahap Kedua : Usulan Penelitian 

Sidang 

Usulan 

Penelitian 

      

Penelitian       

Revisi usulan 

penelitian 

      

3. Tahap Ketiga : Penyusunan Skripsi 

Pelaksanaan 

penelitian 

      

Analisis dan 

pengolahan 

data 

      

Penulisan 

laporan 

      

Bimbingan 

skripsi 

      

4. Tahap Keempat : Sidang Skripsi 

Bimbingan       
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akhir skripsi 

Sidang 

skripsi 

      

Revisi skripsi       


