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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Praktik Public Relations dalam industrinya saat ini bukanlah hal yang 

tidak dapat diukur kinerjanya. Seperti yang diungkapkan Stacks Don W. Dalam 

bukunya yang berjudul Primer of Public Relations Research, karena praktiknya 

yang telah bertumbuh selama bertahun-tahun, praktik Public Relations ini juga 

memerlukan penelitian untuk melakukan pengukuran terhadap kesuksesan dan 

kegagalan dalam pelaksanaannya (Stacks, 2011: 15). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas 

atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu 

barang atau jasa, yang berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial,  adalah 

makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi 

suatu pengembangan konsep teori. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan 

diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri 

atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu (Satori dan Komariah, 2012: 22). 

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplorasi 

fenomena-fenomena yang tidak dapat dihitung secara matematis dan bersifat 

deskriptif. 

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 
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terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Satori 

dan Komariah, 2012: 23). 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

penelitian kuantitatif. Perbedaannya antara lain sebagai berikut: 

a. Peneliti memaknai apa yang diteliti dengan persepsi-persepsi subyektif 

untuk menghadirkan konteks yang menjelaskan suatu fenomena 

b. Tujuan penelitian adalah mengembangkan konsep-konsep yang dapat 

menjelaskan makna suatu fenomena 

c. Tidak dilakukan pengujian hipotesis, karena konteks atau lingkungan 

sosial menentukan bagaimana data dikumpulkan 

d. Konsep pengetahuan dalam bentuk tema, motif, taksonomi dan 

generalisasi bukan operasionalisasi variable 

e. Generalisasi tidak dilakukan mengacu pada kaidah probabilitas, tetapi 

melalui ekstraksi kenyataan dari data yang ditemukan di lapangan dan 

menyajikannya dalam gambaran yang koheren dan konsisten (Sabarguna, 

2006: 7). 

Creswell (dalam Raco, 2010: 7) mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami 

suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai 

peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan 

agak luas. Informasi yang disampaikan oleh pasrtisipan kemudian dikumpulkan. 

Data-data dari informasi tersebut, yang biasanya berupa kata atau teks, kemudian 

dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau 
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dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu, peneliti membuat 

interpretasi  atau menangkap arti terdalam. 

Penelitian kualitatif dikatakan penelitian interpretative karena peranan 

penting dari peneliti yang menafsirkan dan memberi arti pada data dan informasi 

yang diberikan oleh partisipan. Jadi, hasil penelitian kualitatif banyak terpengaruh 

oleh refkleksi pribadi, pengetahuan, latar belakang sosial, kreatifitas dan 

kemampuan personal peneliti. 

Data-data dalam penelitian kualitatif tidak dapat diinterpretasikan secara 

bebas dalam artian lebih luas daripada situasi asli di saat data-data dikumpulkan. 

Metode kualitatif memberikan beberapa keuntungan bagi penelitinya. Pertama, 

metode kualitatif menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana 

sekelompok orang atau organisasi berpikir dan beroperasi. Kedua, metode 

kualitatif memberikan kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan sebuah 

populasi terhadap pertanyaan yang diajukan dengan lebih adil dan komprehensif. 

Ketiga, metode ini seringkali memberikan konteks yang lebih kaya makna 

sehingga temuan-temuan dalam penelitian dapat dijelaskan lebih baik lagi. 

Keempat, penelitian kualitatif lebih dipilih untuk memindai lingkungan atau 

memonitoring pelaksanaan suatu hal yang spesifik, seperti halnya masalah Public 

Relations (Stacks, 2011: 115). 

Hal-hal di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Untuk 

menganalisa bagaimana bentuk pelaksanaan fungsi Media Relations yang secara 

spesifik ditujukan pada objek penelitian, PT Lippo Karawaci Tbk. 
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3.2. Metode Penelitian 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan 

suatu keadaan yang sebenarnya. Tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan 

suatu kejadian, di dalamnya juga melibatkan interpretasi ilmiah. 

Dan seperti sifat penelitian kualitatif pada umumnya, penelitian 

“Aktivitas Media Relations yang dilakukan Divisi Corporate Communication 

PT Lippo Karawaci Tbk” juga bersifat deskriptif. Pendeskripsian objek dan 

fenomena yang diteliti bersifat naratif. Artinya data-data dan fakta yang dihimpun 

berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Peneliti kualitatif menemukan 

fakta-fakta yang banyak dan beragam, fakta-fakta tersebut kemudian akan ditelaah 

sesuai konteksnya oleh peneliti dan menghasilkan suatu kesimpulan yang berarti 

(Satori dan Komariah, 2012: 28). 

Tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan fakta 

dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat, secara sistematis, dan 

akurat. Penelitian deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada 

penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. 

 

3.3. Key Informan dan Informan 

Metode pengumpulan data menyangkut pula pemilihan dan penentuan 

calon partisipan yang potensial. Termasuk dalam bagian ini adalah penentuan 

jumlah partisipan yang akan terlibat. Hal penting lainnya yaitu 
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mempertimbangkan keterjangkauan dan kemampuan para partisipan untuk terlibat 

secara aktif dalam penelitian ini (Raco, 2010: 19). 

Yang dimaksud partisipan adalah, pertama, mereka yang tentunya 

memiliki informasi yang dibutuhkan. Kedua, mereka yang memiliki kemampuan 

ntuk menceritakan pengalamannya atau memberikan informasi yang dibutuhkan. 

Ketiga, yang benar-benar terlibat dengan gejala, peristiwa, masalah itu, dalam arti 

mereka mengalaminya secara langsung. Keempat, bersedia untuk ikut serta 

diwawancarai. Kelima, mereka harus tidak berada di bawah tekanan, tetapi penuh 

kerelaan dan kesadaran akan keterlibatannya. Jadi syarat utamanya yaitu kredibel 

dan kaya akan informasi yang dibutuhkan (Raco, 2010: 109) dalam penelitian ini. 

Partisipan juga dapat disebut sebagai informan. Informan adalah orang 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian (Moleong, 2005: 132). 

Tabel 3.1. 

Daftar Nama Key Informan dan Informan 

No Nama Jabatan Keterangan 

1 Jeanny Wullur 
Public Relations Manager PT Lippo 

Karawaci, Tbk 

Key Informan 

2 
Danang Kemayan 

Jati  

Head of Corporate 

Communications PT Lippo 

Karawaci, Tbk. 

Informan 

3 
Susatyo Kunto 

Adi 

Public Relations Manager Support 

PT Lippo Karawaci, Tbk. 

Informan 

4 Salman Firdaus 
PR Consultant, PT Prasasta Cipta 

Artha 

Informan Ahli 
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Kriteria informan dalam penelitian adalah mereka yang memiliki 

keterkaitan langsung dengan aktivitas media relations. Informan kunci dari 

penelitian ini adalah Ibu Jeanny Wullur. Beliau dipilih karena merupakan orang 

yang paling sering berhubungan langsung dengan para wartawan di antara staf 

Public Relations lainnya dalam LPKR. Alasan lainnya adalah karena sudah 

bekerja di perusahaan lebih lama dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga 

pengalaman Beliau berkaitan pelaksanaan media relations ini tentunya sudah 

banyak juga.. 

Sebagai informan tambahan yang dapat memberikan informasi agar 

pembahasan penelitian ini lebih mendalam, peneliti memilih Bapak Danang 

Kemayan Jati selaku Head of Corporate Communication LPKR yang dapat 

memberikan paparan mendetail tentang perusahaan Lippo Karawaci dan dapat 

memberikan tambahan data bagi penelitian ini. Selain itu, seorang informan 

tambahan lainnya adalah. Bapak Susatyo K. Adi selaku staf dalam divisi Public 

Relations LPKR yang memantau pemberitaan seputar korporasi. 

Sebagai pihak di luar perusahaan, peneliti memilih Salman Firdaus, 

seorang Public Relations Consultant di PT Prasasta Artha Graha . Salman Firdaus 

mampu menjelaskan banyak hal sesuai dengan sudut pandang konsultan 

profesional yang sering menangani berbagai kebutuhan berbeda dari perusahaan-

perusahaan yang berbeda juga dalam pelaksanaan praktik Public Relations secara 

objektif. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian adalah prosedur yang sistematis 

untuk memperoleh data yang diperlukan (Satori dan Komariah, 2012: 103). 

Pengumpulan data adalah fase terpenting dalam sebuah penelitian. Dalam tahapan 

ini, peneliti berupaya mencari data dan fakta terkait untuk keperluan penelitian. 

Proses ini penting karena metode pengumpulan data sangat erat hubungannya 

dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan 

mempengaruhi penentuan metode pengumpulan data. 

Data penelitian kualitatif diperoleh dengan berbagai macam cara: 

wawancara, observasi, dokumen. Perolehan data dengan berbagai cara ini disebut 

triangulasi. Alasan menggunakan triangulasi adalah bahwa tidak ada metode 

pengumpulan data tunggal yang sangat cocok dan dapat benar-benar sempurna. 

Penggunaan triangulasi sangat membantu, tetapi sekaligus juga sangat mahal. 

Dalam banyak penelitian kualitatif, peneliti umumnya menggunakan teknik 

triangulasi dalam arti menggunakan wawancara dan observasi. Pengumpulan data 

metode kualitatif menuntut keahlian, keterampilan, dan pengetahuan peneliti 

(Raco, 2010: 111). 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diteliti, peneliti 

menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data. Untuk pengumpulan data 

primer dilakukan melalui wawancara mendalam. Sementara untuk data sekunder 
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yang akan mendukung hasil penelitian digunakan metode observasi dan studi 

pustaka. 

3.4.1. Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mengumpulkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 

percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya 

mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari 

informan. 

Seperti yang sudah disebutkan di atas, penelitian ini menggunakan 

metode wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer penelitian. 

Wawancara mendalam atau in-depth interview adalah suatu proses 

mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara 

peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi 

dalam konteks observasi partisipasi (Satori dan Komariah, 2012: 131). 

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan 

maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. 

Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Pada 

penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang 

dikombinasikan dengan observasi partisipasi (Bungin, 2007: 158). 

Dengan wawancara yang mendalam peneliti akan menangkap arti yang 

diberikan partisipan pada pengalamannya. Pengalaman dan pendapat inilah 

yang menjadi bahan dasar data yang nantinya dianalisis (Raco, 2010: 117). 
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Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang pastisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena 

yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi. Sebuah 

wawncara harus mengungkapkan perspektif emic, atau bagaimana informan 

memandang persoalan atau keadaan dari segi perspektifnya. Melalui 

wawancara, data akan langsung diperoleh dari sumbernya. Hal ini menambah 

keyakinan peneliti bahwa data yang disampaikan benar dan terpercaya (Satori 

dan Komariah, 2012: 131). 

Keberhasilan sebuah wawancara tergantung pada beberapa hal, yaitu 

informan, topik, situasi, kemampuan pewawancara menggunakan metode 

wawancara, dan faktor-faktor sosial-budaya yang memengaruhi interaksi antara 

pewawancara dengan subjek wawancara (Bungin, 2007: 158). Hal yang 

terpenting dari sebuah wawancara adalah kebersediaan narasumber untuk 

diwawancarai dan memberikan informasi-informasi untuk  menjawab 

pertanyaan wawancara yang diajukan. 

3.4.2. Studi Dokumen 

Metode penumpulan data sekunder yang kedua adalah melalui studi 

dokumen. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupaka pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu 

mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan 

penelitian lalu ditelaah sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan 

dan pembuktian suatu kejadian. Sebab, hasil observasi atau wawancara akan 
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lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait 

(Satori dan Komariah, 2012: 149). 

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi 

bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi informasi dari berbagai macam 

sumber tertulis dan dari dokumen (Satori dan Komariah, 2012: 148). Dokumen 

lain yang harus didapat adalah kliping media massa. Melalui kliping media, 

peneliti dapat melihat kecenderungan dan persoalan yang muncul dalam 

pelayanan publik (Satori dan Komariah, 2012: 150).  

Dengan mengamati dan memaknai berbagai dokumen ini, peneliti dapat 

memperoleh informasi pendukung terhadap fenomena yang diteliti. 

 

3.5. Keabsahan Data 

Untuk mencegah timbulnya pandangan yang bias, validitas dalam 

penelitian harus dijaga, hal ini dapat dilakukan dengan triangulasi, yaitu 

melakukan cross check dengan sumber lain. (Sabarguna, 2006: 13). 

Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian 

kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-

alat uji statistik. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran 

itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder (Bungin,2012: 

205). Menurut Burhan Bungin, triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji 

pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang perlu 
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diinformasikan informan kepada peneliti. Hal ini diperlukan mengingat dalam 

penelitian kualitatif, persoalan pemahaman makna suatu hal dapat jadi berbeda 

antara orang satu dengan lainnya (Bungin, 2012: 204). 

Menentukan validitas berarti menentukan sejauh mana pengukuran 

menggambarkan apa yang diteliti, maka penting diperhatikan teknik triangulasi 

yang digunakan. Triangulasi merupakan suatu pendekatan terhadap pengumpulan 

data, dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang 

berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri, dan seringkali juga dengan alat yang 

berbeda-beda (Sabarguna, 2006: 27). 

Dalam tubuh pengetahuan penelitian kualitatif itu sendiri sejak awal 

pada dasarnya sudah ada usaha meningkatkan derajat kepercayaan data yang di 

sini dinamakan keabsahan data.pemeriksaan terhadap keabsahan data pada 

dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada 

penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur 

yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Dengan kata 

lain, apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara 

cermat, maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat 

dipertanggung jawabkan dari berbagai segi (Moleong, 2005: 320). 

Dalam bahasa sehari-hari triangulasi dikenal dengan istilah cek dan 

ricek, yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu  

(Putra, 2011:189). 
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1) Triangulasi Sumber. Beragam sumber maksudnya adalah digunakan 

lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau 

tidak. Triangulasi ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data karena 

peneliti kualitatif tidak boleh percaya begitu saja pada sebuah sumber 

(Putra, 2011, 190) 

2) Triangulasi Teknik. Beragam teknik berarti penggunaan berbagai cara 

secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. 

Cara yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan analisis 

dokumen. 

3) Triangulasi Waktu. Hal ini berarti memeriksa keterangan dari sumber 

yang sama pada waktu yang berbeda, pagi, siang, sore, atau malam. Juga 

berarti membandingkan penjelasan sumber ketika ia diajak ngobrol 

berdua dengan peneliti dan saat ia berbicara di depan publik tentang topik 

yang sama. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai 

empat orang narasumber, di antaranya tiga orang dari pihak perusahaan dengan 

beberapa pertanyaan yang sama untuk memastikan tingginya nilai validitas data 

yang diberikan, dan seorang narasumber dari pihak di luar perusahaan yang 

berperan sebagai informan ahli yang memberikan gambaran perbandingan 

bagaimana praktik yang dilakukan perusahaan dengan kenyataannya secara luas di 

Indonesia. 
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Triangulasi teknbik sendiri dilakukan melalui tiga teknik pengumpulan 

data yang berbeda oleh peneliti. Yakni melalui wawancara mendalam, observasi 

langsung partisipan, dan studi dokumen untuk mengumpulkan data-data yang 

mendukung kedalaman penelitian dan validitas hasil penelitian ini. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan 

oleh peneliti untuk menyimpulkan suatu hasil penelitian yang dpaat menjawab 

pertanyaan dari penelitian. 

Bagian analisis ini biasanya menyangkut klasifikasi dan pengkodean 

data. Data yang begitu banyak diringkas, diklasifikasi, dan dikategorisasi, ide-ide 

yang memiliki pengertian sama disatukan. Nantinya akan muncul beberapa ide 

dan berkembang menjadi tema-tema. Tema-tema ini nantinya ditafsirkan atau 

diinterpretasi oleh peneliti sehingga nantinya menghasilkan gagasan atau teori 

yang baru (Raco, 2010: 20). 

Analisis merupakan upaya untuk menata, menyusun, dan memberi 

makna pada data kualitatif yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberi 

jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan, tentunya agar dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah si peneliti 

sendiri. Karena itu, seorang peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif 

harus mempunyai pengetahuan konseptual dan teoritikal yang cukup dan 
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mempunyai analitik yang tinggi bila ingin berhasil dengan baik (Patilima, 2007: 

7). 

Untuk menganalisi data dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

Model Analisis Data Miles dan Huberman. Dalam model ini terdapat tiga macam 

kegiatannya, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang 

terjadi dalam catatan-catatan lapangan penulis (Emzir, 2012:129). Reduksi 

data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana 

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi (Emzir, 2012: 130). 

b. Model Data 

Model dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang 

tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini 

adalah teks naratif (Emzir, 2012:131). Sebagaimana dengan reduksi data, 

menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari 

analisis, ia merupakan bagian dari analisis (Emzir, 2012: 132). 

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai 

memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-
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proposisi. Secara singkat, makna muncul dari data yang telah diuji 

kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya (Emzir, 2012:133). 

Dari sekian banyak data yang ditemukan peneliti, kesimpulan dari 

keseluruhan temuan diungkapkan, Peneliti juga secara teliti 

menyampaikannya melalui argumentasi dari rangkaian data tersebut. 

 

3.7. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai peranan 

Public Relations yang dijalankan melalui fungsi media relations dalam PT Lippo 

Karawaci Tbk.  Kegiatan media relations yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah yang terjadi pada tahun 2013, khususnya beberapa kegiatan yang terjadi 

dalam periode Juni-September 2013. Penelitian ini juga akan membahas 

penerapan strategi media relations yang dijalankan LPKR berdasarkan konsep 

dari A. Hendrix dan Darell C. Hayes yang meliputi tahapan research, objectives, 

programming, dan evaluation. Dimana dalam membahas strategi media relations 

ini peneliti juga akan melihat bagaimana upaya LPKR menjalin relasi dengan para 

wartawan sebagai upaya mempertahankan hubungan baik yang menguntungkan 

perusahaan berkaitan dengan upaya pembentukan citra dan reputasi positif. 

Peran Dan..., Evelyn Alberta Kurniawan, FIKOM UMN, 2014
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