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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Paradigma Penelitian 

Paradigma memiliki arti yaitu, sebuah konsep, preposisi dan proposisi yang 

telah diakui banyak khalayak sehingga dapat memengaruhi cara berpikir pada 

peneliatian tersebut (Moleong, 2010, h. 49). Sedangkan menurut Denzin dan 

Lincon (2009, h. 135) menyatakan bahwa paradigma merupakan sistem 

kepercayaan yang didasari oleh asumsi-asumsi ontologis, epistemologis dan, 

metodologis. Ketiga hal tersebut memiliki arti tersendiri. Ontologis yang 

membahas mengenai hubungan antara bentuk penelitian dan hakikat realtiasnya. 

Sedangkan epistemologis membahas mengenai hubungan antara peneliti dengan 

apa yang akan diteliti. Selanjutnya, metodologis membahas menganai, cara peneliti 

mendapatkan hasil yang akan diteliti.  

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan paradigma post 

positivistik. Adapun pengertian post positivistik adalah penelitian yang 

menggunakan dan mengandalkan pengamatan langsung terhadap apa yang ingin 

diteliti (Denzin&Lincon, 2009, h. 136). Sedangkan menurut Creswell paradigma 

post positivisme merupakan paradigma yang hasil penelitiannya akan terus menerus 

ditinjau ulang hingga lebih kuat lagi keakuratannya. Selanjutnya paradigma ini juga 

tidak berlandaskan pengetahuan apapun, sehingga tidak mendapatkan hasil yang 

akurat, hal ini dikarenakan bukti atau data yang didapatkan dalam penelitian belum 

cukup kuat (Creswell, 2014, h. 7-8). 
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3.2. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis peneltian yang digunakaan penulis yaitu kualitatif. Riset kualitatif 

merupakan riset yang memperbolehkan menggunakan subjek, tetapi tidak berarti 

semua riset bersifat subjektif tetapi juga ada yang bersifat objektif. Selain itu juga 

bersifat sesuai kehidupan realitas sosial, yang biasnya riset ini dilakukan dan 

diawali melalui permasalahaan (case), data lapangan, dan berujung pada teori. 

Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif tidak mengandalkan 

bukti berdasarkan logika sistematis, dalam bentuk angka, atupun metode statistik 

(Mulyana, 2013, h 156) 

Dengan adanya penerapan menggunakan metode kualitatif, penulis 

melengkapi penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif (Descriptive 

Research). Penelitian deskriptif yang berarti mendeskripsikan suatu fenomena yang 

terjadi secara detail, dengan cara memperhatikan sebuah proses dan konteks yang 

terjadi. Sedangkan menurut Danim (2002, h 52) penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang mendeskripsikan suatu situasi yang terjadi dalam kehidupan nyata 

dan dapat memotret fenomena individual, situasi atau kelompok yang terjadi secara 

akurat, yang dimaksut fenomena serta kehidupan nyata adalah yang sedang terjadi 

saat ini atau kondisi masyarakat saat ini. 

 Dilain sisi menurut Sugiyono (2005, h 21) menyatakan bahwa metode 

deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas. 
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Penulis memilih menggunakan jenis ini dikarenakan sesuai dengan judul 

yang ingin di bahas yaitu strategi special event yang dijalankan oleh perusahaan LG 

Electronic Indonesia. Dengan pemilihan tema tersebut penulis ingin 

mendeskripsikan dan menggali lebih dalam lagi strategi yang dilakukan oleh public 

relations LG Indonesia dalam menjalankan dan merencanakan special event. Oleh 

karena itu penulis memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian kali ini penulis memilih menggunakan metode penelitian 

studi kasus (case study) Metode ini menjelaskan uraian dan penjelasan yang 

mendalam mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu 

organisasi atau komunitas, suatu program, dan suatu situasi sosial (Mulyana, 2013, 

h. 201) 

Melalui penelitian studi kasus, peneliti dapat mempelajari semaksimal 

mungkin mengenai suatu kasus yang telah diteliti atau di amati, bertujuan untuk 

memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti 

(Mulyana, 2013, h. 201). Waktu yang diperlukan peneliti dalam menggunakan 

metode ini dapat berdurasi pendek ataupun panjang, tergantung objek yang diteliti 

oleh peneliti (Denzin&Lincon, 2009,h. 300).  

Selanjutnya menurut Denzin dan Lincon, peneliti dalam menggunakan 

metode ini sebaiknya terlibat dalam hal yang sedang diteliti (2009, h. 300). Pada 

penelitian ini penulis juga ikut terlibat dalam event LG Linear Challenge, yang 

dimana pada saat ini penulis sedang melakukan kerja magang pada saat proses 

perencanaan event LG Linear Challenge hingga penyelenggaraan event tersebut 
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berlangsung.  

Penulis memilih menggunakan metode ini dikarenakan metode ini dirasa 

cocok dalam penelitian yang akan dikembangkan oleh penulis. Dimana penulis 

ingin terfokus untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai strategi yang 

dilakukan oleh perusahaan LG Electronic Indonesia dalam menjalankan special 

eventnya yaitu LG Linear Challenge.    

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini yaitu pertama dengan menggunakan teknik observasi, yaitu hanya mengamati 

fenomena atau kegiatan yang sedang terjadi. Tetapi menurut Margono, teknik 

observasi merupakan pengamatan perubahan peristiwa yang terjadi di lingkungan 

sekitar, bagi pelaksana observer untuk melihat peritiwa yang terjadi tersebut harus 

membutuhkan pengamatan secara detail agar dapat memilah-milah mana data yang 

diperlukan dan mana yang tidak di perlukan (Margono, 2007, h 159). 

Kedua, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam.Wawancara 

mendalam (in–depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam 

kehidupan sosial yang relatif lama (Sugiyono, 2013, h 231). Selain itu, Esterberg, 

dalam Sugiyono (2012, h 231) mengatakan bahwa,  

“a meeting of two persons to exchange information and idea through 

question and responses, resulting in communication and joint 

construction of meaning about a particular topic”.  
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Pengertian di atas yang berarti wawancara adalah merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Selanjutnya penulis melakukan tinjauan studi pustaka, dimana penulis 

melakukan tinjauan melalui beberapa sumber seperti buku, internet, atau media 

yang sesuai dengan topik dapat di aplikasikan ke dalam penelitian. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan yang menjelaskan mengenai studi pustaka yaitu, data 

pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara. 

Data dokumentasi adalah satu kesatuan dengan data observasi dan wawancara yang 

dilakukan sebelumnya (Mukhtar, 2013, h 119). 

Ketiga teknik pengumpulan data tersebut telah dilakukan oleh penulis. 

Teknik wawancara, dilakukan oleh penulis dengan melibatkan beberapa 

narasumber yang berpengaruh dalam penelitian ini. Narasumber yang dilibatkan, 

baik dalam lingkup internal perusahaan LG Electronis Indonesia, pihak eksternal 

yaitu event organaizer yang ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan event LG 

Linear Challenge, dan terkahir adalah narasumber ahli dalam bidang event. 

 Pada teknik observasi, penulis juga ikut terlibat dalam persiapan event LG 

Linear Challenge ini, selain itu penulis juga akan melakukan observasi lebih lanjut 

melalui portal berita online yang meliput event LG Linear Challenge. Untuk 

menambah data penelitian, penulis melakukan teknik studi pustaka melalui 

dokumen-dokumen berbentuk foto, gambar, dan video mengenai event LG Linear 

Challenge.  
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3.5. Informan dan Key Informan 

Menurut Arikunto (2006, h 107) definisi sumber data penelitian merupakan 

subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang digunakan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Key Informan: merupakan informasi kunci yaitu orang yang dianggap dapat 

memberikan informasi-informasi secara detail. Key informan merupakan 

narasumber utama. Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa 

narasumber sebagai key informan yang diantaranya: 

• Rinaldi selaku Head Public Relations PT. LG Electronic Indoensia 

Key informan dipilih dikarenakan merupakan pihak internal perusahaan 

yang mengetahui latar belakang dan strategi event LG Linear Challenge 

diselenggarakan. Serta bapak Rinaldi merupakan pihak yang mengatur 

langsung media-media yang terkait dalam event ini. 

2. Informan: merupakan inti untuk pengumpulan data bagi peneliti dalam 

mengungkapkan permasalahan yang dihadapi selama dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa narasumber sebagai 

informan, diantaranya: 

• Helena Hutomo selaku pengunjung event LG Linear Challenge 

Informan dipilih dikarenakan merupakan pengunjung serta customer LG 

Electronic yang menghadiri event ini, sehingga penulis dapat 

mengetahui tanggapan mengenai event LG Linear Challenge langsung 

dari pengunjungnya.  

• Riagun selaku Marketing Communications PT. LG Electronic Indonesia 
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Informan dipilih dikarenakan merupakan pihak internal perusahaan 

yang mengetahui proses perencanaan event hingga event berlangsung.  

• Tina Anggi selaku Owner Event Organizer Qubicle 

Informan dipilih dikarenakan merupakan pihak ketiga sebagai event 

organizer yang mengeksekusi langsung event LG Linear Challenge dan 

membantu dalam segi teknik event.  

• Dewi selaku Specialist Event Orva Dynamic 

Informan dipilih dikarenakan merupakan orang yang ahli dalam bidang 

event dan telah banyak menangani beberapa kegiatan event. Selain itu 

narasumber juga mengetahui proses perencanaan event hingga event 

berlangsung. Selain itu ibu Dewi telah menangani beberapa event, baik 

dalam event perusahaan electronik maupun diluar industri electronik. 

 

3.6. Uji Keabsahan Data 

Triangulasi, yaitu menjabarkan ketiga data yang berbeda, maka data tersebut 

menjadi lebih konsisten dan dapat di percaya. Dalam penelitian ini penulis 

menggabungkan antara teknik pengamatan (observasi), wawancara, serta serta studi 

dokumen yang menjadi pedukung data-data penelitian (Sugiyono, 2013). 

Triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013). Berikut proses 

Triangulasi data menurut Moleong (2010, h.17). Pertama melakukan perbandingan 

data observasi dengan hasil data wawancara. Kedua, membandingkan secara 
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keadaan dan perspektif dengan pandangan orang lain. Ketiga adalah 

membandingkan wawancara dengan hasil dokumen yang telah didapat.  

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong 2010, h 103). 

Tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data oleh Miles 

dan Huberman yang disebut dengan interactive model. Menurut Miles dan 

Huberman mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis data 

dapat dilakukan secara interaktif dan secara berkesinambungan (Sugiyono, 2016, 

h.246). Dalam metode analisis data menurut Miles dan Huberman terdapat macam 

kegiatan analisis data kualitatif, diantaranya yaitu (Sugiyono, 2016, h.246): 

1. Reduksi Data: 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu 

peru dilakukan pencatatan secara teliti dan mendalam. Kegiatan yang dilakukan 

pada saat mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal utama, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga 

data yang telah direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

(Sugiyono, 2016, h.247) 

2. Model Data (Data Display): 

Dalam penelitian kualitatif display data dapat diterapkan dalam 

bentuk,table, grafik, phie chard, dan pictogram. Melalui penerapan tersebut 

maka data akan terlihat lebih terorganisir, tersusun dalam pola sebuah hubungan 

(Sugiyono, 2016, h.249) 
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3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Langkah ketiga yang dilakukan pada analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan. Pada tahap ini kesimpulan awal masih bersifat 

sementara, dan akan berubah jika tidak ada bukti yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data awal. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap 

awal serta didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten maka 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel (Sugiyono, 2016, h.252). 
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