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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian 

kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan hasil 

penelitiannya dengan menggunakan kata-kata dalam unit analisisnya daripada 

menggunakan angka. Daymon dan Holloway, (2005, h. 14) mengatakan bahwa 

kualitatif juga dianggap memiliki potensi besar dalam mengungkapkan masalah 

Public Relations karena dapat mengungkapkannya secara mendalam dan penuh 

perhatian. Metode kualitatif cenderung dikaitkan dengan pandangan dunia 

interpretif,  yaitu dengan mengeksplorasi bagaimana cara setiap individu 

memahami lingkungan sosial mereka serta bagaimana individu mengungkapkan 

sebuah pemahaman melalui bahasa, suara, citra, gaya pribadi dan ritual sosial. 

Denzin dan Lincoln (2005, h. 3) juga mengutarakan hal yang sama, bahwa 

penelitian kualitatif menggunakan dan mengumpulkan berbagai bahan empiris, 

yaitu berupa studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, 

wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksi, dan visual yang menggambarkan 

momen rutin dan problematis, serta mengungkapkan makna bagi kehidupan setiap 

individu. Dalam mengungkapkan hal-hal tersebut, Ardianto (2010, h. 58) 

mengatakan bahwa peneliti merupakan pemegang kunci dalam penelitian 

kualitatif, karena peneliti perlu terlibat langsung dalam proses penelitian, misal 

Analisis Strategi Marketing..., Kezia Gabriela, FIKOM UMN, 2017



	 40	

saat melakukan wawancara maupun observasi. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Strategic PR Planning 

yang dilakukan Senayan City untuk mempertahankan eksistensinya sebagai salah 

satu leading Mal di Indonesia, khususnya Jakarta dengan menggunakan analisis 

data penelitian. Karakteristik metode penelitian kualitatif menurut Nasution 

(1992, dalam Prastowo, 2011, h. 32-33) adalah:  

1. Sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting. 

2. Peneliti merupakan instrumen penelitian.  

3. Sangat deskriptif.  

4. Mementingkan proses maupun produk. 

5. Mencari makna di belakang perilaku atau perbuatan sehingga dapat 

memahami masalah atau situasi. 

6. Mengutamakan data langsung atau first hand.  

7. Melakukan triangulasi, yaitu data dan informasi dari informan  harus 

dicek kembali kebenarannya dengan mencari data dan informasi 

yang sama, tetapi harus didapatkan dari sumber lain. Misalnya, dari 

pihak kedua, ketiga, dan seterusnya, dan atau dengan metode yang 

berbeda-beda. 

8. Menonjolkan rincian kontekstual. 
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9. Subjek yang diteliti dipandang memiliki kedudukan yang sama 

dengan  peneliti, tidak sebagai objek atau yang lebih rendah 

kedudukannya, tetapi sebagai manusia yang setaraf. 

10. Mengutamakan perspektif emic, yaitu perspektif atau pandangan 

informan yang paling utama dilihat atau dipertimbangkan. 

11. Melakukan verifikasi, dengan melihat kasus yang bertentangan atau 

kasus yang negatif. 

12. Contoh yang purposif. 

13. Menggunakan audit trail untuk mengetahui apakah laporan 

penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan. 

14. Partisipasi tanpa mengganggu, yaitu kehadiran peneliti  tidak boleh 

sampai merusak situasi yang natural. 

15. Mengadakan analisis dari awal penelitian, selama proses penelitian 

dan sampai akhir penelitian tersebut. 

16. Bentuk penelitian terlihat dalam proses penelitian.  

  

Penelitian ini juga bersifat deskriptif dalam menjawab permasalahan, 

menjabarkan konsep yang digunakan, serta dalam memaparkan penelitian yang 

dilakukan. Deskriptif menurut Ardianto (2010, h. 60), adalah bukan menguji teori, 

melainkan mencari teori dengan peneliti terjun langsung ke lapangan dan berperan 

sebagai pengamat, kemudian memhuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan 

mencatat hasil amatannya, tanpa memanipulasi variabel. Peneliti diberikan 

Analisis Strategi Marketing..., Kezia Gabriela, FIKOM UMN, 2017



	 42	

kebebasan untuk mengamati objeknya, menjelajah, menemukan wawasan baru 

selama melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan 

Strategic PR Planning yang dilakukan Senayan City untuk mempertahankan 

eksistensinya sebagai salah satu leading Mal di Indonesia, khususnya Jakarta 

dengan mewawancarai langsung pihak-pihak terkait dan menganalisis hasil 

wawancara tersebut dengan sebenar-benarnya, tanpa manipulasi.  

Paradigma dalam penelitian ini adalah post-positivistik. Creswell (2013, h. 

20) mengatakan, dalam penggunaan paradigma post-positivistik dilakukan 

beberapa elemen, seperti reduksionis, mengutamakan hubungan yang logis, 

mengandalkan atau menekankan pada pengumpulan data empiris, berorientasi 

pada sebab dan akibat, serta mengacu pada penekanan teori. Dalam praktiknya, 

peneliti post-positivistik akan melihat penelitian sebagai rangkaian langkah terkait 

yang bersifat logis, percaya pada perspektif partisipan yang ada daripada realitas 

tunggal, dan menekankan pada penggunaan metode yang ketat dari pengumpulan 

dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian tersebut kemudian dituliskan dalam 

laporan ilmiah yang terstruktur, yaitu masalah, pertanyaan, pengumpulan data, 

hasil, dan kesimpulan.  

3.2 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif: studi kasus. 

Daymon dan Holloway (2002, h. 105) mengatakan studi kasus adalah 

pemeriksaan intensif, dengan menggunakan banyak sumber bukti (yang mungkin 

bersifat kualitatif, kuantitatif atau keduanya), dari satu entitas yang dibatasi oleh 
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waktu dan tempat. Biasanya itu berhubungan dengan lokasi. Studi kasus tersebut 

dapat berupa sebuah organisasi, seperangkat orang seperti kelompok sosial atau 

pekerjaan, sebuah komunitas, sebuah peristiwa, sebuah proses, sebuah isu atau 

sebuah kampanye. Menurut Ardianto (2010, h. 64), Studi kasus merupakan 

pendekatan dalam penelitian yang mendalami sebuah kasus secara intensif, 

mendetail dan komprehensif, di mana objek penelitiannya ditelaah dan ditelusuri, 

termasuk kemungkinan adanya hubungan antarvariabel. Pada penelitian dengan 

metode studi kasus akan menghasilkan pernyataan yang bersifat eksplanatif. 

 

“The purpose of case study research is to increase knowledge about real, 
con- temporary communication events in their context. Questions about 
how and why things occur in a particular situation, or ‘what is going on 
here?’ are your primary concern when you opt for this research 
approach. In effect, you are aiming to bring to life the nuances of 
managed communication by describing a chunk of reality” (Daymon dan 
Holloway, 2005, h. 105-106). 

  

 Dengan metode penelitian studi kasus, memungkinan peneliti untuk 

mendapatkan informasi yang kaya, terperinci dan mendalam dalam berbagai 

dimensi mengenai satu kasus tertentu atau sejumlah kasus kecil. Studi kasus yang 

baik adalah studi kasus yang menyoroti berbagai faktor yang mengatur 

komunikasi yang dikelola dalam lingkungan tertentu, yang menggambarkan 

sesuatu dari keunikannya, serta mencoba menawarkan wawasan luas. Dalam 

penelitian ini peneliti fokus terhadap satu studi kasus tertentu, yaitu terhadap 

Program PR Planning Senayan City 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Kriyantono (2006, dalam Ardianto 2010, h. 178), teknik 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat didapatkan melalui 

wawancara mendalam, observasi dan pengamatan lapangan, wawancara 

kelompok (focus group discussion), serta studi kepustakaan. Menurut Sugiyono 

(2012, h. 225), dalam penelitian kualitatif sumber data dibedakan ke dalam dua 

bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara 

sebagai data primer dan teknik studi dokumen sebagai data sekunder. 

 3.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012, h. 225). 

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data berdasarkan wawancara  

mendalam yang peneliti lakukan. Wawancara Mendalam menurut 

Ardianto (2010, h. 178) merupakan sebuah teknik pengumpulan data atau 

informasi yang dilakukan dengan bertatap muka dengan informan agar 

mendapatkan data yang lengkap dan mendalam serta dilakukan berkali-

kali atau intensif. Pada wawancara, peneliti tidak memiliki kontrol atas 

respon informan, informan memiliki kebebasan untuk menjawab secara 

apa adanya. 

 

 3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung, yaitu data 
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yang tidak diperoleh secara langsung dari pengolah data. Data tersebut 

dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan 

dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012, h. 225). Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi 

dan studi dokumen dalam memperoleh data sekunder. Observasi akan 

selalu dilakukan oleh seorang peneliti, baik secara sadar maupun tidak. 

Karena observasi dapat membantu peneliti untuk lebih memahami context. 

“Observation is the fundamental base of all research methods. No 
matter which method you use, in any situation you will always be 
looking about you in order to gather more evidence to help you 
understand the research context” (Daymon dan Holloway, 2005, h. 
202). 

Daymon dan Holloway (2005, h. 207-209) juga mengatakan bahwa 

observasi dapat dilakukan secara online tanpa objek mengetahui proses 

yang sedang peneliti lakukan tersebut, observasi seperti ini dinamakan 

complete observer. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi 

dengan mengamati media sosial dan website dari Senayan City dan pihak-

pihak yang terkait dengan objek penelitian. 

Menurut Nasution (2003, dalam Ardianto, 2010, h. 185-186), data 

pada penelitian naturalistik diperoleh dari dokumen atau bahan statistik. 

Dokumen tersebut dapat berupa tulisan pribadi, seperti buku harian, surat, 

serta dokumen resmi. Dengan studi dokumen, peneliti dipermudah karena 

data-data tersebut sudah ada dan siap untuk dipakai, hanya saja peneliti 

membutuhkan waktu untuk mempelajari data-data tersebut. Dalam 
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penelitian ini peneliti membaca dokumen-dokumen yang memiliki 

relevansi dengan topik penelitian seperti artikel-artikel online, buku, 

jurnal, serta penelitian terdahulu. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Moleong (2005, dalam Ardianto 2010, h. 61), informan 

merupakan orang yang mampu memberikan keterangan dan informasi mengenai 

masalah yang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses 

penelitian.  Ardianto (2010, h. 61) menjabarkan bahwa informan terbagi ke dalam 

tiga kelompok, yaitu: 

1. Informan kunci 

2. Informan ahli, yaitu para ahli yang memahami dan dapat memberikan 

penjelasan berbagai hal terkait dengan topik penelitian. 

3. Informan incidental, yaitu individu yang ditemukan di lokasi atau area 

penelitian, yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik terkait. 

Dengan mengacu pada apa yang dikatakan Ardianto dan menyesuaikan 

dengan topik penelitian, maka penulis memilih dua informan kunci, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Supervisor Marketing Communication (Event & Promotions), 

Imam Fatwa Perdana. 

2. Marketing Communication Officer (Event & Promotion), Gisela 

Gladys. 
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Berikut ini adalah alasan penulis memilih para informan tersebut sebagai 

narasumber untuk penelitian ini. 

1. Penulis memilih Imam Fatwa Perdana sebagai informan karena 

beliau turut serta dalam proses perencanaan program-program di 

Senayan City secara strategis dari tahap awal sampai tahap akhir 

program MPR Senayan City. Selain itu juga, Imam Fatwa Perdana 

tetap turun ke lapangan pada saat implementasi untuk melihat hasil 

perencanaan tersebut. 

2. Penulis memilih Gisela Gladys sebagai informan karena 

merupakan officer dari divisi marketing communication Senayan 

City yang menangani jalannya event dan aktivitas promosi lainnya 

secara langsung. 

 

 

3.5 Keabsahan Data 

 Danim (2002, dalam Ardianto, 2010, h. 193) mengatakan, bahwa sebuah 

penelitian yang memenuhi kriteria objektivitas adalah penelitian yang validitas 

dan reliabilitas nya telah terpenuhi. Adapun kriteria tersebut adalah: 

1. Desain penelitian dibuat dengan baik dan benar. 

2. Fokus penelitian tepat. 

3. Instrumen dan pendataan yang digunakan akurat. 

4. Pengolahan dn analisis data menjawab tujuan penelitian. 
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5. Pengambilan kesimpulkan dilakukan secara sebangun (kongruen) 

dengan hasil analisis. 

6. Hasil penelitian memberikan manfaat bagi pengembagan ilmu terkait 

dan praktis. 

7. Rekomendasi penelitian memiliki kegunaan bagi pengembangan lebih 

lanjut. 

Uji validitas dan reliabilitas didasarkan pada credibility, transferability dan 

trustworthiness. Dengan melakukan keabsahan data, hasil penelitian akan lebih 

dipercaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam 

menguji kredibilitas. Triangulasi merupakan strategi untuk menguji validitas dan 

reliabilitas penelitian dalam menganalisis temuan, yaitu untuk mengontrol bias 

dan mengembangkan masalah (Basheer, Azeem, dan Afzal, 2008, h. 41). Menurut 

Patton dalam Sutopo (2006, h. 92 ), terdapat empat teknik triangulasi yang dapat 

digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

peneliti, triangulasi metodologis, dan triangulasi teoretis. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Dalam kebanyakan pendekatan kualitatif, setelah mengumpulkan data, 

analisis data yang dilakukan tidak hanya melewati satu tahap, namun melewati 

sebuah proses sistematis dan berkelanjutan yang berjalan bersamaan saat 

pengumpulan data (Daymon dan Holloway, 2002, h. 231). Ardianto (2010, h. 

220) juga mengatakan, bahwa proses analisis data merupakan proses sistematis 

pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-

materi lain yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk 
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meningkatkan apa yang peneliti pahami dari temuan tersebut, serta untuk 

menyajikan temuan tersebut kepada orang lain. Bogdan Biklen dalam Ardianto 

(2010, h. 220) juga mengatakan bahwa analisis data dapat dibagi ke dalam unit-

unit yang dapat ditangani, yaitu membuat rangkuman, pencarian pola, serta 

penemuan apa yang penting dan apa yang perlu untuk dipelajari, serta pembuatan 

keputusan informasi mana yang akan disampaikan kepada orang lain. 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan model analisis data dari Miles 

dan Huberman dalam Ardianto (2010 h. 223), yaitu terdapat tiga jenis kegiatan 

yang akan dilakukan dalam proses analisis data: 

1. Reduksi 

Proses reduksi tidak dapat dipisahkan dari analisis. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara untuk 

kemudian dapat menggambar kesimpulan akhir. Proses ini akan 

berlangsung secara berkelanjutan hingga pada tahap akhir. 

2. Data Display 

Dalam tahap ini, Data Display atau model data didefinisikan sebagai 

suatu kumpulan informasi yang tersusun, yang membolehkan adanya 

kesimpulan yang deskriptif dan adanya pengambilkan tindakan, 

yaitu dalam bentuk teks naratif. 

3. Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan 
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Dari awal pengumpulan data, peneliti dalam penelitian kualitatif 

telah memutuskan apa makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab-

akibat, sera proposisi-proposisi. 
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