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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak 

mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau sampling-

nya sangat terbatas. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman 

(kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Peneliti adalah bagian integral 

dari data, artinya peneliti ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. 

Dengan demikian, peneliti menjadi instrumen riset yang harus terjun langsung di 

lapangan (Kriyantono, 2006:56-57). 

Bodgan dan Taylor (Moleong, 2007:4) menyatakan bahwa metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2007:5), penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. Definisi ini mengutamakan latar alamiah agar hasilnya 

dapat digunakan dalam menafsirkan fenomena dan berbagai macam metode 

penelitian yang melingkupi wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. 
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Dari beberapa definisi yang ada, Moleong dalam bukunya Metode 

Penelitian Kualitatif (2007:6) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalhnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. 

Adapun karakteristik dari penelitian kualitatif yang diungkapkan oleh 

Bodgan dan Biklen (Sugiyono, 2009:13-14) ialah: 

• Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. 

• Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

• Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 

outcome. 

• Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 

• Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif untuk 

memberikan gambaran atau uraian singkat tentang sebuah fenomena sejelas 

mungkin, dalam hal ini yaitu fenomena special event The Living Dinosaur di 

Living World, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. 

Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. 

Strategi Marketing..., Cynthia Tirtaadmaja, FIKOM UMN, 2014



Peneliti sudah mempunyai konsep (biasanya satu konsep) dan kerangka 

konseptual. Melalui kerangka konseptual (landasan teori), peneliti melakukan 

operasionalisasi konsep yang akan menghasilkan variable beserta indikatornya. 

Riset ini untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan 

hubungan antarvariable (Kriyantono, 2006:67-68). 

Selain itu, paradigma dalam penelitian ini ialah postpositivisme. Sugiyono 

(2009:9) menyatakan bahwa postpositivisme sering juga disebut sebagai 

paradigma interpretatif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai 

sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan 

gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek 

yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh 

peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek 

tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human 

instrument, yaitu peneliti itu sendiri. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Prof. Dr. Sugiyono (2009:2-3) dalam bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D menyatakan bahwa, metode penelitian 

pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.  

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah studi kasus. 

Krisyantono (2006:65) menyatakan  bahwa studi kasus adalah metode riset yang 

menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa 
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digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara kompherensif 

berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa 

secara sistematis. 

Studi kasus adalah pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber 

bukti (yang bisa jadi kualitatif, kuantitatif, atau kedua-duanya), terhadap satu 

entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada umumnya, studi kasus 

dihubungkan dengan sebuah lokasi. “Kasusnya” mungkin sebuah organisasi, 

sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok sosial, komunitas, 

peristiwa, proses, isu, maupun kampanye (Daymon & Holloway, 2008:162). 

Riset studi kasus memungkinkan Anda mengumpulkan informasi yang 

detail dan “kaya”, mencakup dimensi-dimensi sebuah kasus tertentu atau beberapa 

kasus kecil, dalam rentang yang luas. Studi kasus yang baik, oleh karena itu, 

menyoroti berbagai faktor yang mengatur komunikasi dalam situasi tertentu, 

melukiskan keunikannya, sekaligus-namun tak selalu-mencoba menawarkan 

pemahaman-pemahaman mendalam yang mempunyai relevansi lebih luas 

(Daymon & Holloway, 2008:162).  

Bedasarkan penjelasan tersebut, peneliti memilih metode studi kasus 

karena peneliti meneliti secara mendalam sebuah fenomena special event yang 

dilakukan oleh Living World dengan mengumpulkan informasi yang detail dan 

sebanyak-banyaknya. 
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3.3 Key Informan 

Dalam menentukan key Informan, peneliti memilih sumber bedasarkan 

informasi, pengetahuan dan pengalaman subyek dalam analisis situasi, 

penyusunan objektif, perumusan strategi, identifikasi target, pembuatan pesan, 

indentifikasi taktik dan evaluasi keefetivasan special event The Living Dinosaur 

periode 21 Juni s/d 7Juli 2013. 

Dalam penelitian kualitatif, hubungan antara peneliti dan informan 

berlangsung dengan empati, akrab, kedudukan peneliti sama, bahkan sebagai guru 

atau konsultan, berjangka waktu lama (Prastowo, 2011: 46). Hal ini dilakukan 

guna peneliti mendapatkan, menambah informasi dan pemahaman lebih 

mendalam. 

Berikut daftar Key Informan yang membantu peneliti dalam memberikan 

informasi yang dijadikan data dalam penelitian ini: 

1. Jannywati Hartini selaku Director of Living World. 

Alasan peneliti memilih Jannywati sebagai narasumber karena beliau 

mengetahui proses berjalannya strategi marketing public relations yang 

dilakukan oleh departemen Marketing dan dianggap sebagai salah satu 

konseptor special event The Living Dinosaur. 

2. Andrie Suryadharma selaku Chief of Promotion Advertising & Decoration 

Living World. 

Peneliti memilih Andrie Surya untuk dijadikan sebagai narasumber karena 

beliau juga sebagai salah satu konseptor sekaligus pelaksana special event 

The Living Dinosaur dan bertanggungjawab dalam media promosi special 
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event The Living Dinosaur. Narasumber dianggap kompeten dalam 

menjelaskan program perencanaan hingga evaluasi special event. 

3. Vennisia selaku Chief of Public Relations & Publication Living World. 

Alasan peneliti memilih Vennisia sebagai narasumber karena peneliti ingin 

mengetahui peran public relations dalam departemen Marketing dan 

mengetahui strategi serta taktik public relations dalam menyukseskan special 

event The Living Dinosaur. 

4. Sugiharta selaku Manager Marketing Communication Gramedia Publishers. 

Sugiharta berperan sebagai narasumber ahli. Alasan peneliti memilih 

Sugiharta karena beliau merupakan Manager Marketing Communication 

Gramedia Publishers yang mengepalai Event Organizer Group of Book 

Publishing Kompas Gramedia (GOBP). Karena pengalamannya secara 

praktik menangani event internal maupun eksternal, narasumber dianggap 

kompeten sebagai ahli di bidang pengelolaan event.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan peniliti untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2006:93). Metode 

pengumpulan data dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari 

data primer dan data sekunder, sebagai berikut: 

3.4.1 Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama 

atau tangan pertama di lapangan (Kriyantono, 2006:41). Data primer 
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penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan 

observasi partisipan. 

Menurut Kriyantono (2006:98), wawancara adalah percakapan 

antara peneliti (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan 

informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting 

mengenai suatu objek). Wawancara merupakan metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 

Dalam penelitian kualitatif, wawancara disebut sebagai wawancara 

mendalam (depth interview) atau wawancara secara intensif (intensive-

interview) dan kebanyakan takberstruktur. Tujuannya untuk mendapatkan 

data kualitatif yang mendalam. 

Kriyantono (2006:100) menambahkan, wawancara mendalam 

adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap 

dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi 

(berulang-ulang) secara intensif. Selanjutnya dibedakan antara responden 

(orang yang akan diwawancarai hanya sekali) dengan informan (orang 

yang ingin peneliti ketahui/pahami dan yang akan diwawancarai beberapa 

kali). Karena itu disebut juga wawancara intensif.  

Wawancara mendalam juga sering kali dikombinasikan dengan 

observasi partisipan sebagai alat utama riset kualitatif. Observasi diartikan 

sebagai kegiatan mengamati secara langsung (tanpa mediator) sesuatu 

objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. 
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Teknik ini memungkinkan peneliti mengamati kehidupan individu atau 

kelompok dalam situasi riil, di mana terdapat setting yang riil tanpa 

dikontrol atau diatur secara sistematis seperti riset eksperimental 

(Kriyantono, 2006:108-110). 

Dalam hal ini, peneliti menurut Kriyantono (2006:111) 

dikategorikan sebagai partisipan, artinya peneliti (observer) adalah orang 

dalam (insider) dari kelompok yang diamati yang melakukan pengamatan 

terhadap kelompok itu. Karena peneliti mendapatkan kesempatan untuk 

menjadi bagian dari tim pelaksanan special event The Living Dinosaur. 

 

3.4.2 Data Sekunder 

Selain mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam 

mengenai strategi perencanaan special event The Living Dinosaur dan observasi 

partisipan pada special event The Living Dinosaur diperlukan data lain 

yang didapatkan pada masa pencarian data dan layak untuk dijadikan 

materi penelitian.   

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi 

dokumentasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder. (Kriyantono, 2006:42). 

Studi dokumentasi meliputi informasi bahan pustaka dari buku, 

data perusahaan menyangkut marketing public relations Living World 

khsusnya pada special event ‘The Living Dinosaurus’, pemberitaan-

pemberitaan di media online, dan website Living world. 
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3.5 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan 

data bersifat Triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data 

secara gabungan/simultan (Sugiyono, 2009:8).  

Menurut Sugiyono (2009:241), Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.  

Mathinson (Sugiyono, 2009:241) mengemukakan bahwa, nilai dari teknik 

pengumpulan data dengan Triangulasi adalah untuk mengetahui data yang 

diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu 

dengan menggunakan teknik Triangulasi dalam pengumpulan data, maka data 

yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Melalui Triangulasi 

menurut Patton (Sugiyono, 2009:241) akan lebih meningkatkan kekuatan data, 

bila dibandingkan dengan satu pendekatan. 

Menurut Dwidjowinoto (Kriyantono, 2009:70) terdapat 5 macam 

Triangulasi, diantaranya: Triangulasi sumber, Triangulasi Waktu, Triangulasi 

Teori, Triangulasi Periset dan Triangulasi Metode. 

Dalam penelitian ini, teknik Triangulasi yang digunakan ialah Triangulasi 

Sumber dan Triangulasi Metode. Triangulasi Sumber dilakukan dengan 

membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari sumber yang berbeda. Triangulasi Metode dilakukan dengan 

mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan riset menggunakan 
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lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan yang sama 

(Kriyantono, 2009:70-71). 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2009: 245), 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 mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian Untuk Public Relatons 

Ardianto (2010:217) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar. Peneliti melakukan analisis melalui pelaksanaan atau proses 

interaksi terhadap data-data yang telah diperoleh. Analisis yang dimaksud 

merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara 

dan dokumentasi unutk meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan yang 

diteliti. 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009:247-253). Model ini 

memiliki tiga jenis kegiatan dalam melakukan analisis, diantaranya: 
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1. Reduksi 

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. Dalam penelitian kualitatif, proses mereduksi data 

dipandu oleh tujuan utama yaitu pada temuan. 

2. Model data (data display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

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

dan sejenisnya. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009:249) 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data,maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya bedasarkan apa yang telah difahami tersebut. 

3. Penarikan/verifikasi kesimpulan 

Langkah selanjutnya ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 
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rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. 

 

3.7 Fokus Penelitian 

Setiap perusahaan pasti memiliki strategi tertentu untuk tetap bertahan di 

tengah persaingan saat ini. Strategi yang kerap kali perusahaan gunakan 

khususnya perusahaan yang bergerak pada industri retail ialah strategi marketing 

public relations. Salah satu bentuk dari strategi marketing public relations ialah 

special event. 

Karena itu, fokus dalam penelitian ini adalah mengenai proses 

perencanaan strategi special event The Living Dinosaur di Living World melalui 

Whalen’s 7-Step Strategic Planning Process, yang dikemukakan oleh Thomas L. 

Harris dan Patricia A. Whalen (2006:55), yang langkah-langkahnya terdiri dari: 

Analisis Situasi, Penyusunan Objektif, Perumusan Strategi, Identifikasi Target, 

Pembuatan Pesan, Taktik dan Evaluasi perencanaan. 
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