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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian dengan basis deskriptif-kualitatif. 

Definisi penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013, h. 38) adalah 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. 

Analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan 

makna.  

Menurut Raco (2010, h. 56) karakteristik penelitian kualitatif yaitu, 

Penelitian kualitatif sendiri memiliki karakteristik dan sifat khas yaitu, 

penekanan pada lingkungan yang alamiah, induktif, fleksibel, pengalaman 

langsung, kedalaman, proses, menangkap arti, keseluruhan, partisipasi aktif 

dari partisipan dan penafsiran. 

Metode kualitatif bersifat induktif yang dimulai dari fakta, realita, 

gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Lalu dari 

fakta dan realita khusus ini, peneliti akan membangun pola umum. Titik 

tolak penelitian kualitatif adalah dari yang khusus ke umum. Selain induktif, 

penelitian kualitatif bersifat holistik yaitu peneliti dalam metode ini 

menginginkan dapat memahami suatu gejala secara menyeluruh, dapat 
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mendeskripsikan dan menginterpretasikan lingkungan sosial manusia atau 

organisasi eksternal yang memengaruhinya (Raco, 2010, h. 121).  

Penelitian ini bersifat deskriptif, definisi jenis penelitian deskriptif 

menurut Sugiyono (2013, h. 40) bahwa data yang terkumpul berbentuk 

kata–kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian 

ini lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Peneliti 

mendeskripsikan fenomena yang ada dan mendeskripsikan penemuan data 

yang ada pada suatu objek, manusia, kondisi atau sistem yang ada. 

Fenomena yang diangkat peneliti di sini yaitu fenomena dari perusahaan 

keluarga yang masih terus bertahan meski memiliki banyak pesaing dengan 

memperkuat diri melalui internal perusahaan.  

3.2  Metode Penelitian  

Metode penelitian menurut Sugiyono, (2013, h. 24) adalah cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan strategi media 

relations yang digunakan oleh PT Angkasa Pura II dalam soft launching 

Terminal 3 Ultimate. 

Jenis studi kasus menurut Creswell (2012 dalam Sugiyono, 2013, h. 

39) adalah eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, 

aktivitas terhadap satu atau lebih orang yang terikat waktu dan aktivitas 

peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail.  
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Menurut Lincoln dan Guba (dalam Mulyana, 2013, h.201) 

penggunaan studi kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki 

beberapa keuntungan yaitu,  

1. Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti. Studi kasus 

menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami 

pembaca di kehidupan sehari-hari.  

2. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara 

peneliti dan responden. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk 

menemukan konsistensi factual tetapi juga keterpercayaan (trust-worthiness).  

3. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi 

penilaian atau transferabilitas.  

Penelitian dengan studi kasus membuat peneliti dapat mengadakan 

studi mendalam mengenai perorangan, kelompok, program, organisasi, 

budaya, agama, daerah atau negara. Penelitian jenis studi kasus juga 

bertujuan melihat suatu kasus secara keseluruhan serta peristiwa – peristiwa 

atau kejadian yang nyata untuk mencari kekhususannya atau ciri khasnya.  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendalami kasus mengenai 

implementasi media relations PT Angkasa Pura II dalam Soft launching 

Terminal 3 Ultimate. Studi kasus yang dijalankan peneliti adalah dalam 

bentuk deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta 

atau realita. Melalui studi kasus ini, peneliti berharap dapat melihat secara 

mendetail dan menggambarkan serta mendeskripsikan dengan rinci strategi 
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media relations yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura II. 

3.3       Key Informan dan Informan  

Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah bertujuan menggali 

pemahaman dan pengalaman informan. Informan di sini dapat memberikan 

informasi dan data untuk menjadi bahan bagi peneliti melakukan penelitian.  

Informan menurut Moleong (2006, h. 132) adalah Orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau 

tempat) penelitian. 

Beberapa macam informan penelitian menurut Suyanto (2005, h. 172) yaitu,  

1. Informan kunci adalah pihak yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi 

pokok yang diperlukan dalam penelitian.   

2. Informan utama adalah pihak yang terlibat langsung dalam fenomena yang 

tengah diteliti.   

3. Informan tambahan adalah pihak yang dapat memberikan informasi walaupun 

tidak langsung terlibat dalam fenomena yang diteliti.   

Dalam penelitian ini, peneliti memilih PR Manager PT Angkasa 

Pura II, Yado Yarismano dan External Communication  PT Angkasa Pura 

II sebagai key informan dan informan utama. Selain itu, peneliti juga 

memilih konsultan PR  yaitu Anissa Gita Putri sebagai konsultan PR dan 

menangani bagian media relations di Fortune PR sebagai narasumber 

tambahan.  
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Tabel 3.1 Daftar Narasumber 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, sumber data juga perlu diperhatikan. Sumber data 

No. Nama Jabatan Alasan Pemilihan 

1 Yado Yarismano 

(informan kunci) 

Public Relations 

Manager 

 PT Angkasa Pura II 

Bertanggung jawab, 

dalam memimpin divisi 

PR memahami dan 

mengatur seluruh strategi 

sosialisasi perusahaan. 

2 Adam K Rumanda 

(informan utama) 

Supervisor External 

Communication PT 

Angkasa Pura II   

External Communication 

adalah yang melakukan 

berbagai aktivitas external 

salah satunya media 

relations 

3 Candra Ananda Senior Manager Internal 

Communication PT 

Angkasa Pura II 

Internal Communication 

membantu menentukan 

strategi-strategi media 

relations. 

4 Anissa Gita Putri 

(Informan tambahan) 

Konsultan PR dan Media 

Relations 

Fortune PR 

Konsultan PR dan media 

relations yang menangani 

strategi PR dan konsep 

dari strategi media 

relations. 
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terbagi menjadi dua (Bungin, 2013 h. 129):  

1. Sumber Data Primer  Sumber data ini adalah sumber pertama di mana 

sebuah data dihasilkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), 

dan gabungan dari ketiganya (Sugiyono, 2013,h. 223-224)   

2. Sumber Data Sekunder Sumber data ini adalah sumber data kedua 

sesudah sumber data primer. misalnya lewat orang lain atau lewat 

sebuah dokumen. (Sugiyono, 2014, h. 223-224). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data  dengan wawancara 

mendalam, observasi dan dokumen. Menurut Esterberg (dalam 

Sugiyono, 2013, h. 384), definisi wawancara adalah wawancara yang 

dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam yaitu berusaha 

mendapatkan informasi dan gambaran permasalahan yang lebih 

lengkap, terperinci dan mendalam. Teknik ini digunakan peneliti 

sebagai teknik pengumpulan data karena peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang harus diteliti. 

Selain itu, juga untuk “Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui proses tanya jawab untuk nantinya dapat 

dikonstruksikan makna mengenai suatu topik tertentu”. mengetahui 

secara mendalam hal – hal yang ingin diketahui dari narasumber. 

Melalui wawancara, peneliti berusaha dapat mengintepretasikan situasi 

dan fenomena yang terjadi dan didukung dengan observasi yang 
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mungkin tidak terungkap melalui wawancara.  

Langkah – langkah melakukan wawancara menurut Lincoln dan Guba ( 

dalam Sugiyono, 2013, h. 389) :  

1. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan   

2. Menyiapkan pokok – pokok masalah yang akan menjadi bahan 

 pembicaraan  

3. Mengawali atau membuka alur wawancara   

4. Melangsungkan alur wawancara   

5. Mengkonfirmasikan ikhstiar hasil wawancara dan mengakhirinya   

6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan   

7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah	diperoleh. 

3.5  Keabsahan Data   

Analisis penelitian ini menggunakan analisis triangulasi untuk melihat 

keabsahan datanya. Triangulasi menurut Wiersma (dalam Sugiyono, 2013, 

h. 429) adalah  

“Bagaimana menilai kecukupan data sesuai dengan konvergensi 

berbagai sumber data atau prosedur pengumpulan beberapa data. 
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Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.”  

Denzin (dalam Moleong, 2006, h. 330) menyatakan bahwa teknik 

triangulasi ada lima, yakni :  

1. Triangulasi sumber, pengecekan kredibilitas data dengan memeriksa data yang 

didapatkan melalui sumber.  

2. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik berbeda.   

3. Triangulasi waktu, dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.   

4. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan pengamat lain untuk 

pengecekan derajat kepercayaan data.   

5. Triangulasi teori, dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk 

memeriksa data   

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data 

atau triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber sehingga 

peneliti mendapat keyakinan yang lebih besar dan penelitian ini dapat lebih 

dipastikan kebenarannya. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan 

data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 

2013 h.397). 

Gambar 3.1 Triangulasi data 
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Sumber : Sugiyono, 2013, h. 398 

Teknik ini dipilih karena peneliti ingin melihat apakah hasil dari satu 

sumber bersesuaian dengan sumber lainnya sehingga dapat terlihat 

kesesuaian dari data dan teori yang dikumpulkan dan diteliti. Peneliti juga 

ingin menguji kredibilitas data dan melalui berbagai sumber yang ada. 

Melalui triangulasi, diharapkan data yang didapatkan akan lebih konsisten, 

tuntas dan pasti.  

Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi teknik, waktu dan 

teori untuk lebih meningkatkan kredibilitas data dari hasil wawancara 

didukung observasi dan dokumentasi. Dari teknik ini, akan dilihat apakah 

temuan akan sama atau berbeda – beda di situasi dan waktu yang berbeda 

dan disesuaikan dengan beberapa teori yang ada.  

3.6 Teknik Analisis Data  

Analisis data pada penelitian kualitatif  yaitu secara sistematis mengatur 

bahan hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Setelah itu 

dilakukan penafsiran sehingga dapat menghasilkan suatu pemikiran, 

Wawancara		
Mendalam	

A	

B	

C	
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pendapat, teori atau gagasan baru. Miles dan Huberman (Emzir, 2010, 

h.129) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data 

kualitatif, yaitu:  

1. Reduksi Data  

Reduksi data seperti yang dikatakan Miles dan Huberman merujuk pada proses 

pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentrasformasian data 

mentah. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memokuskan , membuang dan menyusun ata dalam suatu cara di 

mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data 

ini dilakukan dengan membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, 

membuat gugus-gugus, membuat pemisahan-pemisahan dan menulis memo-

memo.  

2. Model Data (Data Display)  

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah model data. Model 

data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sebagainya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif 

paling sering dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Bentuk lain display 

data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).  

3. Penarikan / Verifikasi  

Kesimpulan Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang 

telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 
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merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada 

di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.  

3.7   Fokus Penelitian  

Penelitian ini mempunyai batasan penelitian, Fokus penelitian ini adalah 

mengelolah hubungan baik dikalangan media melalui strategi media 

relations yang efektif menurut Hayes, Hendrix & Kumar, yang terdiri 

dari beberapa tahapan antara lain: 

1. Research 

2. Objective 

3. Programming 

4. Evaluation  

	
 

 

 

Implementasi Media Relations..., YESSYCHA OCTARINA, FIKOM UMN, 2017




