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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 SIFAT PENELITIAN 

Penelitian ini akan menggunakan sifat Kualitatif sehingga penelitian ini 

tidak menggunakan kuesioner sebagai data primer. Data primer akan di peroleh 

melalui wawancara secara mendalam dengan para informan yang telah Peneliti 

ambil. Wawancara secara mendalam diperlukan untuk memperoleh Informasi 

terkait mengenai bagaimana cara perusahaan Computrade Technology 

International membina hubungan dengan media-media.  

Penelitian Kualitatif menurut Deddy Mulyana (2013 : 150) menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika 

matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan 

untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis 

kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. 

Dalam penelitian kualitatif ini hubungan antara Peneliti dan subjek 

penelitian adalah setaraf, empati, akrab, interaktif, timbal balik, saling 

mempengaruhi, dan berjangka lama (2013 : 147). Sehingga nantinya hubungan 

yang terjalin antara Peneliti dengan perusahaan dapat berlangsung secara jangka 

panjang melalui komunikasi-komunikasi yang terjalin. 
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Menurut Lincoln dan Guba dalam Indiwan Seto (2015 : 85-87) 

menyatakan bahwa ada 11 ciri-ciri Penelitian Kualitatif antara lain :  

1. Latar Ilmiah 

2. Manusia sebagai Instrumen 

3. Metode Kualitatif 

4. Analisis data secara Induktif 

5. Teori dari dasar (Grounded Theory) 

6. Deskriptif 

7. Lebih mementingkan Proses daripada Hasil 

8. Adanya batas yang ditentukan oleh Fokus 

9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data 

10. Desain yang bersifat sementara 

11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama 

Berdasarkan dari ciri tersebut Peneliti memutuskan untuk mengambil 

penelitian kualitatif karena Peneliti memiliki kedekatan dengan informan selain 

itu Peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai strategi media relations 

yang dilakukan oleh CTI Group. Kemudian dianalisa kembali dan di uji 

keabsahan datanya. 
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3.2 PARADIGMA PENELITIAN 

Kemudian dalam Penelitian ini, Peneliti akan menggunakan Paradigma 

Post-Positivistik. Post-positivistik merupakan modifikasi dari Positivistik yang 

dikritik karena realitas sosial semakin sulit diungkapkan dengan paradigma 

Positivistik. Prinsip utama dalam Post-Positivistik menurut Prof. Muslim Salam 

(2011 : 191) berdasarkan Asumsi Ontologis, Epistomologis, Aksiologis, 

Metodologis menyatakan : 

1. Asumsi Ontologis : "Critical Realist" : Seperti halnya realitas (Sosial) 

dalam klaim positivisme. Tetapi penganut paradigma ini menyatakan 

bahwa realitas tak pernah bisa dipahami secara utuh, karena keterbatasan 

kemapuan manusia. Selain itu, sifat alam (fisik dan sosial) itu tak akan 

pernah ditemukan secara utuh. 

2. Asumsi Epistemologis : "Modified dualism-objectivity" : Objektivitas tetap 

sesuatu yang ideal, tak ada perdebatan tentang perlunya objektivitas dalam 

suatu penelitian, tetapi hal tersebut hanya bisa didekati. Peneliti sosial tak 

akan pernah menghinadri efek interaksi antara peneliti dan objek yang 

diteliti. Jadi klaim objektivitas dari penganut positivisme adalah suatu 

kemustahilan. 

3. Asumsi Aksiologis : "Controlled value-free" : Para penganut paradigma ini 

mempercayai bahwa sistem nilai memegang peranan dalam suatu 

penelitian, tetapi peneliti bisa mengontrolnya. Jadi mereka juga menolak 

prinsip aksiologis paradigma positivisme yang menyatakan bahwa asumsi 
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Aksiologis Positivisme merupakan Value Free artinya hubungan antara 

Peneliti dan objek kajian, individu atau komunitas adalah bebas nilai. 

4. Asumsi Metodologis : "Modified Experimental-manipulative" : Para 

penganut Post-Positivistik tetap mengandalkan model-model eksperimen, 

manipulasi, dan mengontrol variabel penelitian, menggunakan survey-

method, menyusun hipotesis seperti halnya klaim positivisme, tetapi 

mereka juga mengakui metode kualitatif sebagai metode ilmiah yang dapat 

digunakan dalam mendekati kebenaran ilmiah. 

 

3.3 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan metode Studi Kasus, menurut Faisal 

(2010) menyatakan bahwa metode studi kasus merupakan dalam penelitian yang 

penelaahannya kepada sebuah kasus dilakukan secara intensif, mendalam, 

mendetail, dan komprehensif. 

Lebih lanjut Faisal mengatakan bahwa pada tipe penelitian ini, seseorang 

atau kelompok yang diteliti, permasalahannya ditelaah secara komprehensif, 

mendetail, dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian studi kasus bisa jadi 

menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bersifat Eksplanatif. Namun 

pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Generalisasi. 

Dalam penelitian ini, Peneliti ingin mencoba menggali mengenai 

bagaimana strategi media relations yang di gunakan oleh PT Computrade 

Stategi Marketing..., Yapriyansin, FIKOM UMN, 2015



46 
 

Technology International dalam membina hubungan mereka dengan media-media 

yang ada. Jadi dalam penelitian ini, nantinya Peneliti akan melihat bagaimana 

strategi yang digunakan oleh CTI Group untuk menjaga hubungan antara 

perusahaan dengan media. 

Selanjutnya jenis penelitian ini adalah  Deskriptif yang artinya Peneliti 

akan mendeskripsikan secara mendetail mengenai strategi media relations yang 

dilakukan oleh CTI Group. 

Deskriptif menurut Kriyantono (2009 : 67) menyatakan bahwa riset 

deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat 

tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Periset sudah 

mempunyai konsep (biasanya satu konsep) dan kerangka konseptual. Melalui 

kerangka konseptual (landasan teori), periset melakukan operasionalisai konsep 

yang akan menghasil variabel serta indikatornya. Riset ini untuk menggambarkan 

realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antarvariabel. 

 

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam Penelitian ini, Peneliti akan mengumpulkan data-data terkait 

dengan strategi media relations CTI Group untuk membina hubungan dengan 

media yang ada. Peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan 

informan, studi kepustakaan melalui data yang peneliti peroleh dari perusahaan. 
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Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan secara mendalam 

sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan serta observasi. 

Hal ini dikarenakan, dalam metode studi kasus, fokus penelitiannya adalah 

untuk mendapatkan data kualitatif berupa penjabaran mengenai fenomena yang 

diteliti secara detail dan mendalam. Menurut Faisal Sanapiah (2010 : 54) 

wawancara memiliki alat pengumpulan data melalui pedoman wawancara dengan 

sumber data orang/responden yang berhubungan dengan Penelitian ini. 

Menurut Deddy Mulyana (2013 : 180) wawancara adalah bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara terbagi menjadi dua, yaitu : wawancara 

terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur bisa di 

sebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara 

kualitatif , wawancara terbuka (open-ended Interview), wawancara etnografis. 

Sedangkan wawancara tersruktur sering juga di sebut wawancara baku 

(standardized interview), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan 

sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. 

Dalam Penelitian ini, Peneliti akan melakukan wawancara mendalam yang 

merupakan sebutan lain dari wawancara tak terstruktur. Dalam wawancara tak 

terstruktur lebih mengarah kepada percakapan secara informal. Wawancara ini 

bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, 

tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikn dengan ciri-ciri setiap responden. 
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Wawancara tak terstruktur ini bersifat luwes, susunan pertanyaan dan 

susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, 

termasuk karakteristik sosial-budaya responden yang dihadapi. (2013 : 181) 

Sedangkan data sekunder yang akan Peneliti gunakan melalui observasi 

yang Peneliti peroleh selama bekerja sama dengan para key informan dan 

informan. Observasi dapat digunakan untuk mengetahui kondisi tertentu melalui 

pandangan Peneliti yang berada di dalam perusahaan sehingga Peneliti dapat 

membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh informan dengan pandangan 

Peneliti selama terjalinnya kerja sama.  

Selain observasi, peneliti akan melihat dari dokumen yang Peneliti peroleh 

dari perusahaan. Dokumen tersebut sangat berguna untuk membantu Peneliti 

melihat tentang pemberitaan mengenai CTI Group. Serta dapat melihat siapa 

media yang sering memberitakan tentang CTI Group.  

 

3.5 INFORMAN 

Dalam Penelitian ini, Informan terbagi menjadi 2 Jenis antara lain : Key 

Informan dan Informan. Dalam Penelitian ini, key informan yang Peneliti ambil 

adalah Luciana dan Tri Joko Susilo yang merupakan public relations officer dari 

PT Computrade Technology International. Sedangkan Informan yang Peneliti 

ambil adalah wartawan dari Bisnis Indonesia dan CHIP. Alasan Peneliti 

mengambil wartawan dari Bisnis Indonesia dan CHIP karena Peneliti melihat 
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bahwa Bisnis Indonesia dan CHIP cukup sering menghadiri acara yang di adakan 

oleh CTI Group. Hal tersebut diperkuat dari data yang Peneliti peroleh dari data 

perusahaan karena Peneliti pernah bekerja sama dengan para Key Informan serta 

pernah menjalin kontak dengan Informan. Kedekatan ini akan membantu Peneliti 

karena Informan akan lebih terbuka dalam memberikan informasi. 

Kemudian yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Luciana 

dan Tri Joko Susilo. Dari mereka peneliti berharap memperoleh informasi yang 

mendetail mengenai kegiatan-kegiatan media relations yang dilakukan oleh CTI 

Group, dimulai dari tahap persiapan hingga implementasi, serta media relations 

tools yang digunakan. Peneliti juga berharap mendapatkan informasi mendetail 

mengenai bagaimana tim public relations dari CTI Group membangun dan 

menjaga hubungan dengan wartawan dalam kegiatan sehari-harinya. Sehingga 

Peneliti berharap untuk mendapatkan informasi mengenai strategi kegiatan media 

relations dari CTI Group untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan 

oleh CTI Group dalam membina hubungan dengan media. 

Selain key informan dan informan, Peneliti juga menunjuk satu Informan 

tambahan sebagai informan ahli untuk membantu Peneliti mengkaji data-data 

yang ada. Informan ahli yang Peneliti tunjuk adalah Ari Junaidi yang merupakan 

mantan Staff Kepresidenan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ari Junaidi adalah 

orang yang bertugas berhubungan dengan media pada saat era Presiden Megawati 

Soekarnoputri. Peneliti memilih Ari Junaidi karena Ari Junaidi mengetahui 

tentang seluk beluk media di Indonesia dan bagaimana membangun hubungan 

dengan media-media tersebut. 
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3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data kualitatif di gunakan bila data-data yang diperoleh adalah 

data kualitatif. Menurut Kriyantono (2009 : 194) menyatakan bahwa data 

kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang 

diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. 

Tahap analisis data memegang peran penting dalam riset kualitatif, yaitu 

sebagai faktor utama penilaian kualitas sebuah riset. Artinya kemampuan periset 

memberikan makna kepada data merupakan kunci apakah data yang diperolehnya 

memenuhi unsur reliabilitas dan validitas atau tidak. Perlu diingat bahwa, 

reliabilitas dan validitas data kualitatif terletak pada diri periset sebagai instrumen 

riset.  

Tabel 3 : 1 

Proses Analisis Data Kualitatif 

Fakta Empiris  Tataran Konseptual 

 

 

 

 

 

Berbagai Data di 

lapangan 

Analisis/Klasifikasi 

Data/Kategorisasi Ciri-

ciri Umum 

Pemaknaan/Interp

retasi Ciri-ciri 

Umum 

Kesahihan Data : 

- Kompetensi Subjek 

- Authenticity & 

Triangulasi 

- Intersubjectivity 

Agreement 

BERTEORI & 

KONTEKSTUAL 
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Dalam Analisis Data terdapat 3 teknik yang banyak digunakan menurut 

Kriyantono (2009 : 196-198) antara lain Teknik Komparatif Konstan, Filling 

System, dan Analisis Domain : 

1. Teknik Komparatif Konstan : Dalam analisis data ini, memiliki beberapa 

tahap antara lain : 

o Menempatkan kejadian-kejadian  (data) ke dalam kategori-

kategori. Kategori-kategori tersebut harus dapat diperbandingkan 

satu dengan yang lainnya 

o Memperluas kategori sehingga didapat kategori data yang murni 

dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya. 

o Mencari hubungan antar kategori. 

o Menyederhanakan dan mengintegrasikan data ke dalam struktur 

teoretid yang koheren (masuk akal, saling berlengketan atau 

bertalian secara logis) 

2. Filling System : Setelah periset merasa data yang terkumpul sudah cukup 

maka akan dilakukan analisis. Data akan dianalisis dengan membuat 

kategori-kategori atau domain-domain tertentu. Karena periset 

memasukkan data ke dalam kategori yang sudah di buat, maka hal itu di 

sebut dengan "Filling System". Setelah itu data diinterpretasi dengan 

memadukan konsep-konsep atau teori tertentu. Konsep atau teori ini akan 

membantu Peneliti dalam memahami perilaku yang diobservasi. 

3. Analisis Domain : Digunakan untuk menganalisis gambaran-gambaran 

objek riset secara umum atau menganalisis di tingkat permukaan, namun 
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relatif utuh tentang objek riset tersebut. Artinya, teknik ini bertujuan 

mendapatkan gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus 

membuat rincian secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek 

riset tersebut. 

 

3.7 FOKUS PENELITIAN 

Fokus pada Penelitian ini adalah strategi media relations yang dilakukan 

oleh CTI Group mengacu pada teori media relations milik Frank Jefkins yang 

mengatakan bahwa cara untuk membangun media relations antara lain : 

1. Memahami Media 

2. Memahami hal penting tentang media sebagai berikut: a) Kebijakan 

Editorial, b) frekuensi penerbitan, c) tanggal terbit, d) proses 

percetakan/produksi, e) daerah sirkulasi/siaran, f) jangkauan 

pembaca/pendengar/pemirsa, g) metode distribusi untuk media cetak 

(langganan/eceran), metode kerjasama dengan radio/televisi dalam 

pembuatan program acara.  

3. Memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip hubungan baik yaitu: a) 

memahami dan melayani media, b) membangun reputasi sebagai orang 

yang bisa dipercaya, c) menyediakan salinan naskah berita (press release), 

foto, rekaman suara (untuk radio), dan rekaman gamabr (untuk televisi), d) 

bekerjasama dalam penyajian materi (wawancara, konferensi pers, 
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program siaran langsung untuk radio, talkshow untuk televisi, dan lain-

lain), e) menyediakan fasilitas verifikasi atau pembuktian akan kebenaran 

materi yang mereka terima misalnya dengan kunjungan ke perusahaan 

(open house), kunjungan ke pabrik, lapangan, pusat-pusat industri/aktifitas 

organisasi lainnya, f) membangun hubungan personal yang kokoh dan 

positif.  

4. Memahami tanggung jawab dan loyalitas yang saling bertentangan antara 

praktisi humas yang mewakili kepentingan organisasi dan wartawan yang 

mewakili perusahaan/industri media. (Jefkins: 2000:hal.100-102). 

 

 

3.8 UJI KEABSAHAN DATA 

Uji keabsahan data menurut Moleong (2010 : 324-326) menyatakan bahwa 

untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Ada empat kriteria yang terdiri dari : 

1. Derajat Kepercayaan (Kredibilitas) : Pada dasarnya menggantikan konsep 

validitas internal dari nonkualitatif. Fungsinya antara lain : 1) 

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuannya dapat dicapai ; 2) mempertunjukkan derajat kepercayaan 
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hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

2. Keteralihan (Transferability) : Konsep ini menyatakan bahwa generalisasi 

suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam 

populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang 

secara representatif mewakili populasi itu. 

3. Kebergantungan (Dependability) : Merupakan substitusi istilah reliabilitas 

dalam penelitian yang nonkualitatif. Realibilitas ditunjukkan dengan jalan 

mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan 

pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya 

secara esensial sama, makan dikatakan reliabilitasnya tercapai. 

4. Kepastian (Confirmability) : Di sini pemastian bahwa sesuatu hal objektif 

atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap 

pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapat dikatakan bahwa 

pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh 

beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi 

objektivitas atau subjektivitasnya suatu hal bergantung pada orang 

perorang. 

Dalam Penelitian ini, Peneliti akan menggunakan Kriteria Derajat 

Kepercayaan atau Kredibilitas melalui Teknik Pemeriksaan Triangulasi Data. 

Menurut Moleong (2011 : 330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. 
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Triangulasi sendiri terdiri dari 4 macam antara lain menurut Moleong 

(2011 : 330-332) antara lain Sumber, Metode, Penyidik, dan Teori. Berikut akan 

Peneliti jabarkan. 

1. Triangulasi Sumber : Berarti membandingkan dan mengecek kembali 

kredibilitas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif.  

2. Triangulasi Metode : Terdapat dua strategi yaitu : 1) pengecekan 

kredibilitas penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data 

dan 2) pengecekan kredibilitas beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. 

3. Triangulasi Penyidik : Dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat 

lainnya untuk keperluan pengecekan kembali kredibilitas data. 

Pemanfaatan pengamat lainnya membantu meningkatkan fokus penelitian 

dalam pengumpulan data. 

4. Triangulasi Teori : Jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan 

menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali 

untuk mencari teman atau penjelasan pembanding atau penyaing. Hal itu 

dapat dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk 

mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya 

penemuan penelitian lainnya. 

Dalam Penelitian ini, Peneliti akan melakukan Triangulasi Sumber serta 

Triangulasi Penyidik. Hal tersebut dilakukan untuk menguji kredibilitas dari 

setiap informan dan informan ahli yang Peneliti gunakan untuk mencari data dan 
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informasi dalam Penelitian ini. Triangulasi ini akan dilakukan dengan cara 

wawancara secara mendalam kepada informan dan informan ahli terkait dengan 

hal-hal yang disampaikan oleh key informan kepada Peneliti. 

 

3.9 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Lokasi dalam melakukan penelitian ini dilakukan di Jakarta mulai dari 

Februari hingga Juli 2015.  
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