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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif 

sebagai landasan berpikir dan pengarahan dalam mempelajari sebuah objek atau 

melakukan sesuatu. Metodologi merupakan proses, prinsip dan prosedur yang kita 

gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, 

metodologi merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian 

(Mulyana, 2013, h.145).  

 Untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, diperlukan 

proses penelitian. Penelitian ilmiah merupakan rangkaian pengamatan yang 

bersambung- sambung, berakumulasi, dan melahirkan teori- teori yang mampu 

menjelaskan dan meramalkan fenomena- fenomena (Rakhmat, 2001, h.8).  

 Dalam dunia Public Relations, proses penelitian juga sangat sering 

dilakukan. Tidak jarang kita melihat hampir di setiap kegiatan yang dilakukan 

seorang praktisi PR dimulai dengan proses penelitian. Penelitian dilakukan oleh 

praktisi PR untuk bisa memahami dan menguasai permasalahan yang ada 

sehingga dengan hasil penelitian dapat memudahkan praktisi PR memilih strategi 

serta taktik yang tepat dan efektif.  

 Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum 

melakukan proses perencanaan dan penentua strategi. Biasanya praktisi PR 

melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi dan data yang ada. 
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Selanjutnya data tersebut dianalisis oleh praktisi PR. Dari hasil tersebut, praktisi 

PR dapat mengambil langkah yang efektif sebagai program PR.  

3.1  Jenis dan Sifat Penelitian  

Terdapat dua jenis pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif, penelitian yang bertujuan 

untuk menjelaskan sebuah kejadian atau peristiwa secara lengkap dan dalam.  

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data 

deskriptif, berupa hasil pemikiran, tulisan, pengamatan terhadap perilaku 

seseorang/ kelompok, dan data visual seperti foto.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam 

dengan mewawancarai penyelenggara kampanye Public Relations dari YCAB.  

Penelitian ini juga bersifat deskriptif. Peneliti memberikan gambaran 

kembali dengan penjelasan atas fenomena yang diteliti. Jenis penelitian ini 

bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang data 

yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, foto, 

videotape, dokumen resmi, dan lainnya.  

Pada sifat penelitian ini, peneliti sudah mempunyai konsep dan kerangka 

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

operasionalisasi konsep yang akan menghasilkan variabel beserta indikatornya. 

Penelitian ini untuk mengambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelakan 

hubungan antarvariabel (Kriyantono, 2012, h.69) 
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Paradigma merupakan suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas 

dunia nyata (Basrowi dan Suwandi, 2008, h.12). Paradigma ialah pola atau model 

tentang bagaimana sesuatu distruktur ( bagian dan hubungannya) atau bagaimana 

bagian- bagian berfungsi ( perilaku yang ada didalamnya ada konteks khusus atau 

dimensi waktu) (Moleong, 2010, h.49). Menurut Harmon, paradigma merupakan 

cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang 

berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas (Moleong, 2010, 

h.49).  

Menurut Capra, paradigma merupakan konstelasi konsep, nilai- nilai 

persepsi dan praktik yang dialami bersama oleh masyarakat, yang membentuk visi 

khusus tentang realitas sebagai dasar tentang cara  mengorganisasikan dirinya 

(Moleong, 2010, h.49). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma post-positivistik. 

Paradigma post- positivistic  merupakan perbaikan dari paradigm positivisme. 

Pada paradigma post- positivistic, hubungan antara peneliti dan obyek bersifat 

interaktif. Paradigma post- positivistik mempercayai proses verifikasi pada sebuah 

hasil temuan observasi. Pada paradigma ini, peneliti terjun langsung mengamati 

dan mengobservasi obyek yang diteliti.  

Paradigma post- positivistik merupakan paradigma yang tepat bagi 

penelitian ini, karena peneliti ingin mengamati langsung obyek yang diteliti, 

memahami serta mendeskripsikan realitas yang ada, yaitu strategi PR dalam 

pembentukan remaja Indonesia pada kasus kampanye HeLP yang dilakukan oleh 

Yayasan Cinta Anak Bangsa.  
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3.2  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah metode riset 

yang menggunakan banyak sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa 

digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif 

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

secara sistematis. (Kriyantono, 2012, h. 65) 

Metode penelitian studi kasus memberikan batasan mengenai metode studi 

kasus sebagai riset yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, 

bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan jelas, dan 

dimana multisumber bukti dimanfaatkan (Robert K. Yin, 2000, h.18). 

Peneliti menggunakan metode studi kasus dengan alasan bahwa metode ini 

adalah metode yang paling tepat dalam meneliti sebuah program kerja public 

relations karena metode studi kasus ini bersifat mencari data secara lebih detil dan 

mendalam dengan tujuan untuk menggambarkan ulang sebuah peristiwa yang 

diteliti. 

Dalam penelitian ini, kasus yang diambil oleh peneliti ialah program 

kampanye Healthy Life Promotion yang dilaksanakan oleh Yayasan Cinta Anak 

Bangsa. Peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus ini untuk 

mengobservasi pelaksanaan program kampanye Healthy Life Promotion yang 

dilakukan YCAB dan strategi PR yang dilakukan pada kampanye tersebut.  
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3.3  Key Informan/ Informan 

Key informan dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan 

sebagai subjek penelitian. Key informan diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan 

dengan fokus  komponen yang diteliti. Pada penelitian ini, key informan yaitu:  

 Public Relations YCAB     : Ester  Widya Astuti 

         www.ycabfoundation.org 

  Jl. Surya Mandala I No. 8D, 

Sunrise Garden, Kedoya 

 Campaign Manager    : Gilbert Claymondth 

         www.ycabfoundation.org 

  Jl. Surya Mandala I No. 8D, 

Sunrise Garden, Kedoya 

 PR Practitioner Weber Shandwick Indonesia : Yeyen Soedjoko 

        www.webershandwick.co.id 

 Menara Mulia, Lt.12, Jl. 

Jend. Gatot Subroto Kav. 9-

11 Jakarta 12930 

       

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan peneliti 

untuk mengumpulkan, menggali, dan menganalisis data/ informasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan 

sekunder.  

Data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari obyek 

penelitian. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung.  
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam 

dan studi pustaka.  

3.4.1  Wawancara dalam Penelitian Kualitatif 

Wawancara ialah percakapan antara peneliti-seseorang yang berharap 

mendapatkan informasi dari informan – seseorang yang diasumsikan mempunyai 

informasi penting tentang suatu objek (Kriyantono 2012, h.100)  

Wawancara yang dilakukan sifatnya mendalam (depth interview) dengan 

proses tatap muka dengan narasumber untuk mendapatkan jawaban mendalam. 

Wawancara ini secara intensif dilakukan oleh peneliti dan narasumber. Dalam 

kegiatan wawancara, peneliti tidak memiliki kontrol terhadap narasumber.  

3.4.2  Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data selanjutnya ialah dengan mengambil data sekunder. 

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka atau dokumen-dokumen yang terkait 

dengan objek yang diteliti. Dokumen dan teks yang dapat digunakan misalnya 

liputan di media. Dokumen dan teks juga dapat berasal dari media publikasi, 

siaran pers, foto, video, dan lainnya.  

3.5   Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, teknik pengecekan keabsahan menggunakan triangulasi. 

Model triangulasi yang dilakukan yaitu triangulasi melalui berbagai sumber data 

seperti hasil wawancara, hasil observasi, dokumen, arsip, dan mewawancara lebih 

dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda atau lebih 

dari satu informan/narasumber.  
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Melalui teknik ini dapat ditemukan hal-hal lain yang dapat menjadi 

pembanding. Teknik ini juga melakukan pengecekan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan informan dengan data lain yang misalnya dari artikel atau 

pemberitaan di media masa.   

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengurutkan data yang ada, 

mengorganisasikannya ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar (Basrowi 

& Suwandi, 2008, h. 194). 

Pada penelitian ini, teknik analisis data model Miles dan Huberman yang 

digunakan oleh peneliti. Model Miles dan Huberman memiliki tiga komponen 

untuk melakukan analisis data, yaitu (Basrowi & Suwandi, 2008, h.209-210): 

1) Reduksi 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian serta 

pentranformasian data kasar dari lapangan. Reduksi data berfungsi untuk 

mempertajam, mengarahkan, menggolongkan, membuang data yang tidak perlu, 

serta mengorganisasikan sehingga kesimpulan akhir dapat digambarkan. 

2) Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi 

kemungkinan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. 

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. 
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3) Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Setiap kesimpulan yang didapat perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Setiap makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan 

kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.  

 Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan penulis ialah buku, media, 

serta data perusahaan.  

3.7 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ialah bagaimana kampanye 

PR dalam menciptakan self awareness terhadap bahaya narkoba dan HIV/AIDS  

dengan studi kasus kampanye HeLP Yayasan Cinta Anak Bangsa. Fokus pada 

penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi kampanye PR yang digunakan 

YCAB dalam menciptakan awareness remaja Indonesia melalui perencanaan 

strategis Anne Gregory: 

 Analisis 

 Tujuan 

 Publik 

 Pesan 

 Strategi 

 Taktik 

 Skala Waktu 

 Sumber Daya 

 Evaluasi & Review 
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