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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Tipe Penelitian 

Cara pandang peneliti terkait penelitian ini adalah dengan menggunakan 

paradigma  post-positivist. Paradigma post-positivist merupakan pandangan yang 

mengkritik paradigma positivist. Paradigma post-positivist menganggap bahwa 

penilitian tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai pribadi peneliti, di mana hal ini 

menjadi kekurangan paradigma positivis yang hanya mengandalkan kemampuan 

pengamatan langsung pada objek yang diteliti.  

Menurut paradigma ini, peneliti perlu memasukkan nilai-nilai sebagai 

pendapatnya sendiri dalam menilai realita sebagai objek penelitian yang diteliti. 

Dengan hal itu maka peneliti dapat lebih memandang suatu realita secara kritis. 

Dari segi ontologi, dapat dilihat bahwa realita sebagai objek yang diteliti memang 

berada di luar, namun peneliti juga berinteraksi dengan objek penelitian tersebut. 

Epistemologi dari paradigma ini juga menunjukkan bahwa jarak hubungan antara 

peneliti dengan yang diteliti lebih dekat. Sedangkan tujuan dari penelitian dengan 

paradigma ini sama dengan paradigma positivist yaitu untuk mengetahui pola 

umum yang ada dalam masyarakat. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan 

maksud memaparkan secara mendalam mengenai suatu strategi, dengan cara 

melakukan observasi dan wawancara yang mendalam terhadap informan, demi 

mendapatkan data-data yang berkualitas. Peneliti memilih untuk menggunakan 
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jenis penelitian kualitatif juga dikarenakan data yang didapatkan berupa 

pernyataan, bukan angka seperti di penelitian kuantitatif. Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010 : 4). Seperti yang Kirk dan 

Miller katakan, penelitian kualitatif bergantung dari pengamatan manusia, baik 

dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. 

 Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif berupaya untuk menyajikan 

dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, 

dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Moleong, 2010 : 6). Oleh karena itu 

penelitian kualitatif membutuhkan waktu yang lebih lama karena pendekatan dan 

penelitian harus dilakukan secara intensif, sehingga mendapatkan hasil yang 

mendalam. Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat 

mewakilkan dirinya, yang berarti peneliti sendirilah yang harus berinteraksi 

dengan informan. Dan semakin dalam interaksi antara peneliti dengan informan, 

akan semakin baik data yang didapatkannya. 

 Sifat penelitian yang digunakan terkait dengan penelitian ini adalah 

deskriptif. Peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan media 

relations dan memberikan gambaran sedetail mungkin mengenai kegiatan tersebut 

serta apa pengaruhnya bagi hubungan antara perusahaan dengan media. Ketika 

berusaha memperoleh data dari informan, peneliti akan mendapatkan data berupa 

kata-kata dari cerita pengalaman informan, dan data tersebut tidak berupa angka 

sehingga tidak dapat dikalkulasikan seperti pada penelitian kualitatif. Seperti pada 
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penelitian ini, peneliti ingin menberikan gambaran mengenai bagaimana kegiatan 

media relations yang diterapkan oleh Astra.  

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode penelitian yang meneliti 

kasus tunggal secara mendalam, sehingga didapatkan hasil yang maksimal. 

Metode studi kasus berfokus pada aspek how dan why dari fenomena yang diteliti. 

Fenomena yang diteliti dalam metode ini harus bersifat kontemporer. Artinya, 

fenomena tersebut haruslah fenomena yang sedang berlangsung saat ini, sehingga 

dampaknya masih dapat dirasakan.  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus karena 

ingin memfokuskan penelitian terhadap fenomena yang sedang berlangsung saat 

ini, yaitu kegiatan PR PT Astra International Tbk dalam membangun relasi 

dengan media, secara lebih mendalam, teliti dan akurat. 

 

3.3 Informan 

 Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi key informan dan informan, 

kedua orang tersebut yaitu Head of Public Relations Division Astra dan Head of 

External Relations in Public Relations Division Astra. Kedua orang ini dipilih 

dengan alasan bahwa keduanya memiliki latar belakang yang berkaitan dengan 

media dan pekerjaan mereka berkaitan dengan kegiatan media relations yang 

ingin diteliti. Selain itu, faktor kedekatan juga menjadi salah satu alasan, di mana 
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peneliti pernah bekerja bersama dengan para informan ketika melaksanakan 

praktek kerja magang sebelumnya. Kedekatan ini membantu peneliti karena 

informan akan merasa lebih nyaman dan terbuka dalam memberikan informasi. 

 Yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Maya Harsono, 

selaku Head of External Relations in Public Relations Division Astra. Dari beliau, 

peneliti berharap mendapatkan informasi yang mendetail mengenai kegiatan-

kegiatan media relations yang dilakukan Astra, dimulai dari tahap persiapan 

hingga implementasi, serta media relations tools yang digunakan. Peneliti juga 

berharap mendapatkan informasi mendetail mengenai bagaimana tim external 

relations Astra membangun dan menjaga hubungan dengan wartawan dalam 

kegiatan sehari-harinya. 

 Sedangkan informan selanjutnya adalah Yulian Warman selaku Head of 

Public Relations Division Astra. Melalui wawancara dengan beliau peneliti 

berharap untuk mendapatkan informasi mengenai strategi kegiatan media 

relations Astra di tahun 2012, serta prinsip-prinsip utama dalam berhubungan 

dengan media dan wartawannya.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian disesuaikan 

dengan metode penelitian itu sendiri, yaitu metode studi kasus. Oleh karena itu, 

teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara informan (subjek 

penelitian). Hal ini dikarenakan, dalam metode studi kasus, fokus penelitiannya 

adalah untuk mendapatkan data kualitatif berupa penjabaran mengenai fenomena 
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yang diteliti secara detil dan mendalam. Wawancara sendiri merupakan 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu (Moleong, 

2010 : 186). Maka, wawancara adalah teknik yang paling tepat untuk 

mengumpulkan data melalui percakapan antara peneliti dengan informan.  

Selain itu, pengumpulan data sekunder dalam metode ini didukung dengan 

observasi peneliti terhadap kegiatan media relations di mana peneliti pernah 

terlibat, ketika melakukan praktek kerja magang di perusahaan bersangkutan. 

Observasi merupakan pengamatan secara langsung, detail, dan menyeluruh untuk 

mendapatkan data penelitian. Bogdan dan Taylor (1993 : 31) dalam buku Metode 

Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Prastowo, 2011 : 

221) menjelaskan bahwa observasi partisipan dipakai dalam penelitian yang di 

dalamnya terdapat interaksi sosial yang intensif antara peneliti dengan masyarakat 

yang diteliti, dalam sebuah wilayah penelitian.  

Peneliti juga melakukan studi dokumen melalui data dokumentasi kegiatan 

media relations Astra. Dokumen sendiri menurut Guba dan Lincoln adalah setiap 

bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan 

seorang penyidik (Moleong, 2010 : 216-217). Sedangkan Prastowo (2011 : 226) 

mengartikan dokumen sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan 

suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak 

dipersiapkan untuk kepentingan suatu penelitian.  
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3.5 Definisi Konsep dan Fokus Penelitian  

 Fokus dari penelitian ini adalah ingin membahas mengenai media 

relations, yaitu kegiatan dan tools apa saja yang digunakan. Juga membahas 

mengenai prinsip-prinsip utama dalam berhubungan dengan wartawan seperti 

dalam konsep Frank P. Seitel (2011 : 212). 

Alat-alat media relations tersebut antara lain (Cornelissen, 2009 : 184-187): 

1) Press release 

2) Press conference 

3) Interviews 

4) Media monitoring and research 

Secara garis besar, kegiatan media relations ini dibagi menjadi dua, yaitu 

acara-acara media relations dan tulisan media relations. Kegiatan media relations 

yang termasuk dalam kategori acara-acara media relations, antara lain: 

1) Press conference  

2) Press reception 

3) Press visit / facility press  

4) Press calls  

5) Media briefing  

6) Media events  

7) Radio, television, newspaper and magazine interviews  

8) Radio and television talkshows  

9) Development of your organizatio’s own radio or television program  
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10) Meeting with editors  

Sedangkan, kegiatan media relations yang termasuk dalam bentuk tulisan, antara 

lain: 

a. Press release  

b. Placing opinion pieces in local newspaper  

c. Letters to the editor in local newspaper  

d. Public service announcements  

e. In-house publications, newsletters  

f. Electronic commnunications  

g. Banners  

h. Websites  

3.6 Teknik Analisa Data 

 Menurut Miles dan Huberman (2007 : 16) dalam Prastowo (2011 : 241), 

analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari  tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

‘kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011 : 

242). Dalam reduksi data ini kita memilih data mana yang harus dibuang atau 

dapat disederhanakan. Proses ini membutuhkan kecerdasan, keluasan dan 

kedalaman wawasan yang tinggi. 
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 Proses penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data ini berfungsi untuk memahami dan menentukan apa yang harus 

dilakukan selanjutnya. Penyajian data yang baik penting dalam proses yang 

membantu dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat berupa teks naratif, 

grafik, matriks, ataupun chart.  

 Proses terakhir adalah menarik kesimpulan/verifikasi. Dalam tahap ini 

peneliti mulai mencari arti dan mencatat pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat 

dan proposisi (Miles dan Huberman, 2007 : 19). Kemudian akan mumcul 

kesimpulan-kesimpulan awal, yang harus diverifikasi kebenarannya, kecocokan 

dan validitasnya, sebelum nantinya menjadi kesimpulan final.  

 

3.7 Uji keabsahan data 

 Uji keabsahan data dilakukan peneliti dengan triangulasi data. Triangulasi 

merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2010 : 330). Teknik triangulasi menurut Denzin dibedakan menjadi 

empat macam yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori.  

Triangulasi dengan sumber misalnya dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Triangulasi 

dengan metode dapat dilakukan dengan pengecekan derajat penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Pada teknik triangulasi dengan 
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penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat. Terakhir, triangulasi dengan teori menurut 

Patton dilakukan dalam bentuk penjelasan banding (Moleong, 2010 : 331).  

 Peneliti berencana untuk melakukan triangulasi data dengan pemanfaatan 

penyidik, yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber ahli. 

Narasumber ahli yang digunakan untuk triangulasi ini adalah Yosal Iriantara, 

salah satu tokoh komunikasi di Indonesia dan juga merupakan salah satu sumber 

di mana salah satu bukunya dijadikan acuan dalam penelitian ini. 

 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Terkait dengan penelitian ini, lokasi penelitian bertempat di kantor pusat 

PT Astra International Tbk di Jalan Gaya Motor Raya III no. 8, Sunter, Jakarta 

Utara. Waktu penelitian dimulai ketika penulis melaksanakan praktik kerja 

magang pada bulan Juli – November 2012, dengan melakukan observasi. Namun 

penyusunan penelitian ini dimulai pada bulan Maret hingga September 2013.  
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