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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kualitas lingkungan hidup yang menurun telah mengancam 

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, serta pemanasan 

global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan 

ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu 

perlu dilakukan perlindungan dan kesadaran lingkungan hidup yang 

sungguh-sungguh dan konsiten oleh masyarakat. 

Indonesia adalah salah satu Negara yang tidak luput dari efek 

perubahan iklim.Dampak terbesar yang dirasakan adalah tsunami yang 

beberapa kali menghantam pulau-pulau di Indonesia yang memiliki 

potensi besar terkena terpaan ombak besar ini.Indonesia  sangat sadar 

dengan perubahan iklim yang ekstrim ini, dan sebagai Negara berkembang 

yang menyumbang  gas rumah kaca.  Indonesia perlu untuk ikut serta 

dalam protokol kyoto dan menjadi Negara ke 124 yang ikut serta 

meratifiikasi protokol ini. 

Protokol Kyoto merupakan sebuah persetujuan sah dimana negara-

negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. 

Dengan demikian, Indonesia bersama negara berkembang lain harus 

mempersiapkan diri menyongsong ajakan stakeholder asing bertransaksi 

dalam proyek mereduksi emisi atau perdagangan karbon di sektor energi 

dan kehutanan sebagai dua sektor utama penyokong projek ini.Tidak 
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hanya mengikuti protokol Kyoto, bukti perhatian pemerintah dalam 

menjaga lingkungan dengan mencanangkan pelestarian lingkungan 

melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Perubahan iklim yang ekstrim 95 %1 disebabkan oleh ulah 

manusia.Atmosfer bumi di penuhi oleh gas rumah kaca, seperti 

karbondioksida dan metana yang semuanya dihasilkan oleh kegiatan 

manusia dan menyebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di 

atmosfer.Terutama yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar 

fosil (minyak, gas, batubara) seperti pada pembangkit tenaga listrik, 

kendaraan bermotor, AC, computer, dan memasak.Selain itu gas rumah 

kaca juga dihasilkan dari pembakaran dan penggundulan hutan serta 

aktivitas pertanian dan peternakan.Fenomena iklim yang tidak pernah 

terjadi sebelumnya itu telah meningkatkan suhu permukaan rata-rata 

Bumi. 

Pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan terjadinya 

kenaikan suhu, mencairnya es di kutub, meningkatnya permukaan laut, 

bergesernya garis pantai, musim kemarau berkepanjangan, periode musim 

hujan yang semakin singkat, namun semakin tinggi intensitasnya anomaly-

anomali iklim seperti El Nino – La Nina dan Indian Ocean Dipole (IOD). 

Hal-hal yang kemudian akan menyebabkan tenggelamnya beberapa pulau 

                                                        
1http://www.pemanasanglobal.net/lingkungan/bencana_alam_akibat_perubahan_iklim.htm 
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dan berkurangnya luas daratan, pengungsian besar-besaran, gagal panen, 

krisis pangan, banjir, wabah penyakit, dan lain-lainnya.2 

Konsumsi energi listrik yang tinggi mengakibatkan emisi karbon 

dioksida yang dihasilkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan 

kontribusinya kepada perubahan iklim.Pertumbuhan penduduk yang 

meningkat, menjadikan penggunaan energi listrik besar pula.Selain itu 

kemajuan teknologi dan industri memaksa manusia untuk bergantung 

kepada energi listrik.Perubahan era pada jaman sekarang sulit untuk 

ditolak pertumbuhannya, namun dapat ditekan penggunaan energi yang 

berlebih. 

Kota Malang salah satu kota dengan pertumbuhan penduduknya 

cukup pesat. Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk tahun 2010, 

jumlah penduduk Kota Malang adalah 819.702 orang. Laju pertumbuhan 

Kota Malang per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 

2000-2010 sebesar 0,8 persen dan jumlah rumah tangga adalah 222.206 

rumah tangga. Ini membuktikan penggunaan energi listrik yang tinggi 

pada sektor rumah tangga, belum lagi pada sektor industri dan pariwisata 

yang menunjang perekonomian daerah. 

Berdasarkan data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Malang yang diperoleh dari PLN distribusi Jawa Timur Cabang Malang, 

diketahui jumlah pemakaian tenaga listrik pada tahun 2008 adalah 

1970,61GWh. Dengan mengetahui data tersebut maka dapat diperkirakan 

                                                        
2http://mbojo.wordpress.com/2008/07/17/hubungan-efek-rumah-kaca-pemanasan-global-dan-
perubahan-iklim/ 
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keadaan beban listrik di masa mendatang, yang mana data tersebut diolah 

dengan menggunakan metode-metode statistik yang akurat untuk 

memperoleh perhitungan jumlah beban listrik yang relevan. Jumlah 

konsumsi listrik itu setara dengan 1,76 ton CO2 (produksi listrik : 0,891 

ton CO2/MWh) dengan proporsi pengguna terbanyak adalah dari sector 

rumah tangga dan industri. 3 

Pengguna listrik berasal dari rumah tangga di Kota Malang dengan 

total 790 sambungan.Rata-rata pengguna listrik per hari untuk Kota 

Malang mencapai 180 MWatt.Belum lagi ditambah dengan pengguna 

listrik di luar dari rumah tangga seperti pabrik, perkantoran, dan fasilitas 

publik lainnya.Dan tidak terbayangkan sisa pembakaran yang 

mengakibatkan polusi dari energi yang dihasilkan.Seperti naiknya suhu 

atau cuaca di kota Malang. 

Pada tahun 1997 lalu suhu udara rata-rata Kota Malang sekitar 23,4 

derajat celcius. Namun, akhir tahun 2006 meningkat menjadi 24,2 derajat 

celcius. Sementara suhu udara tertinggi selama musim kemarau terjadi 

pada bulan Oktober dan Nopember tahun 2006 mencapai 33,5 derajat 

celcius, tahun 2007 maksimum 33 derajat celcius. Sedangkan 2008 

melonjak drastis menjadi 34 derajat celcius.Data tersebut berasal dari 

rekaman pengukur temperatur udara yang ditempatkan di Universitas 

Brawijaya Malang. 

                                                        
3sjamsiarfiaub.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/MDA_11.pdf  (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 
Malang Dalam Angka Malang City in Figures 2011, (Malang; Badan Pusat Statistik Malang, 2011) 
hlm.128) 
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Fenomena yang telah terjadi dimasyarakat, menarik perhatian 

masyarakat yang peduli akanlingkungan untuk kelangsungan hidup 

selanjutnya terutama generasi-generasi penerus. Orang-orang yang 

mempunyai visi dan misi yang sama, berkumpul untuk bersama 

menyelamatkan bumi dari ancaman efek rumah kaca.Malang sendiri ada 

beberapa komunitas yang bertujuan untuk mengajak masyarakat menjaga 

lingkungan tempat kita tinggal. Salah satunya komunitas Earth hour 

Malang. 

Earth hour komunitas yang membawa visi lingkungan hidup 

dengan menghemat energi. Karena energi merupakan sumber dari 

kerusakan bumi saat ini, lapisan atmosfer yang menipis membuat kondisi 

bumi semakin panas. Keberadaan komunitasEarth hour bukan hanya ada 

di kota Malang, tapi juga ada di kota-kota besar yang termasuk dalam kota 

dengan konsumsi listrik tinggi. Seperti DKI Jakarta, Banda Aceh, 

Yogyakarta, Surabaya, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Semarang, 

Bekasi, Surakarta, Sidoarjo, Jawa Barat dan Banjarmasin.  

Semua kota tersebut mempunyai tujuan untuk menghemat energi 

dengan cara yang paling sederhana, mematikan lampu pada saat tidak 

dibutuhkan, mencabut cucukan listrik ketika tidak digunakan. Itu salah 

satu langkah kecil yang dapat dilakukan dalam penghematan energi. 

Kampanye sosial yang dijalankan bukan hanya dengan pemadaman lampu, 

tetapi dengan gaya hidup yang mengarah pada kegiatan ramah lingkungan. 
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Penghematan energy dapat dicapai dengan penggunaan energi 

secara efisien dimana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan 

energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan 

yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan 

berkurangnya biaya, serta meningkatnya nilai lingkungan, keamanan 

Negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan. 

Penghematan energi merupakan bagian penting dari mencegah atau 

mengurangi perubahan iklim. Penghematan energisering merupakan cara 

paling ekonomis dalam menghadapi krisis energi, merupakan cara yang 

lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan meningkatkan produksi 

energi.4 

Earth hour adalah salah satu kampanye WWF (World Wildlife 

Fund), organisasi konversi terbesar di dunia, yang berupa inisiatif global 

untuk mengajak individu, komunitas, praktisi bisnis, dan pemerintah di 

seluruh dunia untuk turut serta mematikan lampu dan peralatan elektronik 

yang sedang tidak dipakai selama 1jam pada setiap hari sabtu minggu ke-3 

bulan Maret setiap tahunnya.Di Indonesia kampanye sosial ini lebih 

terfokus untuk area Jawa-Bali atau sebesar 78% dari total keseluruhan 

konsumsi listrik nasional, karena 68% konsumennya berada di pulau Jawa-

Bali. Bagian Indonesia yang lain mendapatkan porsi lebih kecil. 

Pada tahun 2012 adalah tonggak pelaksanaan Earth hour di 

Indonesia yang ke empat. WWF-Indonesia berkomitmen untuk tetap 

                                                        
4http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle 
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mengusung kampanye ini hingga 2014 untuk membangun kesadaran 

sehingga public Indonesia, terutama area Jawa-Bali. Dengan lebih 

memperkenalkan green life style kepada masyarakat. Dari momentum 

Earth Hour yang telah dilaksanakan di Kota Malang, bisa dikatakan cukup 

berhasil. Karena acara yang direncanakan berjalan sesuai yang diinginkan. 

Banyaknya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dengan mendatangi 

pusat kota untuk bersama-sama merayakan momentum Earth hour. 

Selain itu juga masyarakat yang ikut melakukan sign up, sebagai 

bentuk dukungan masyarakat untuk berpastisipasi pada hari itu. Target 

awal dengan 6000 sign up, ternyata sign up yang diperoleh mencapai 

10.000 lebih dukungan masyarakat. Tentu itu bukan satu-satunya tolak 

ukur keberhasilan dari kampanye Earth hour. Tetapi itu bisa dijadikan 

bahan evaluasi program yang telah ditawarkan kepada masyarakat saat ini. 

Melihat bagaimana respon masyarakat, apakah pesan yang disampaikan 

selama proses sosialisasi ini sampai dan mengena pada masyarakat.  

Ketergantungan masyarakat saat ini kepada perkembangan 

teknologi membuat masyarakat lebih membutuhkan listrik sebagai energi 

untuk kegiatan sehari-hari. seperti penggunaan laptop, televisi, kulkas, dan 

barang elektronik lainnya. Kebiasaan lain yang mempercepat perubahan 

iklim di bumi ialah penggunaan tissue dan kertas yang berlebih. Karena 

bahan bakunya menggunakan kulit kayu dengan menebang pohon sebagai 

jantung bumi. Pemakaian plastik yang sulit terurai juga menjadi 

permasalahan sosial dimasyarakat. Hal inilah yang membuat permasalahan 
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tipe kampanye sosial sebagai isi pesan kegiatan sadar lingkungan menarik 

untuk diteliti. Karena proses sosialisasi oleh komunitas Earth hour Malang 

bagian dari proses komunikasi yang merupakan sebuah proses yang 

berkelanjutan. 

Social Marketing adalah suatu kegiatan memasarkan sebuah 

produk yang ditujukan untuk diadopsi oleh masyarakat sehingga 

menghasilkan suatu perubahan perilaku masyarakat yang lebih baik atau 

kesehatan publik.Social marketing dilakukan agar masyarakat dapat 

merubah pola pikir dan perilaku.Dengan adanya kampanye sosial secara 

berkala dan berkelanjutan diharapkan masyarakat akan merubah pola 

hidup dan perilaku untuk lebih melakukan penghematan energi.Konsep 

social marketing digunakan untuk menangani permasalahan sosial 

terhadap pemasaran ide atau gagasan dalam upaya kegiatan sadar 

lingkungan dengan pengematan energi. 

Earth hour, dalam mensosialisasikan programnya menggunakan 

tipe produk sosial yaitu ide sosial. Dalam program kampanye yang 

dilakukan earth hour mereka lebih memfokuskan untuk merubah 

kepercayaan, perilaku dan nilai kepada target adoper. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah Bagaimana tipe produk sosial sebagai pesan 
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komunikasi dalam penyelenggaraan kegiatan sadar lingkungan studi pada 

komunitas Earth Hour Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis 

tipe produk sosial sebagai pesan komunikasi dalam penyelenggaraan 

kegiatan sadar lingkungan yang dilakukan komunitas Earth Hour Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

D.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu 

perkembangan pengetahuan ilmu komunikasi. Terutama pada ranah 

social marketing. Dan dapat digunakan sebagai refrensi untuk penelitian 

sejenis dikemudian hari dan bagi jurusan ilmu komunikasi khususnya 

konsentrasi public relations. 

 

D.2 Manfaat Praktis 

Hasil temuan penelitian ini nantinya adalah berupa sajian data yang 

konkret mengenai bagaimana tipe produk sosial sebagai pesan komunikasi 

dengan pendekatan melalui social marketing sebuah komunitas sosial bisa 

berperan dalam merubah pola hidup atau tingkah laku suatu masyarakat. 

Selain itu, sebagai praktisi Public Relations, penting untuk mengetahui 

praktek-praktek pendekatan kepada masyarakat yang memiliki 

karakteristik tersendiri di sebuah daerah. Sehingga nantinya penelitian ini 
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diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk melakukan strategi perubahan 

sosial di dalam suatu perilaku masyarakat tertentu. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi  

Pengertian komunikasi pun banyak di berikan oleh para ahli. 

Menurut Carl I. Hovland sebagaimana yang dikutip oleh Onong Uchjana 

Effendy, mendefinisikan komunikasi sebagai berikut : 

“Ilmu komunikasi adalah Upaya yang sitematis untuk merumuskan secara 

tegar asas- asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan 

sikap”.5 

 
Definisi Hovland diatas menunjukan bahwa yang dijadikan objek 

studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga 

pembentukan pendapat umum (public opinion) dan sikap publik (public 

attitude) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan 

peranan yang amat penting. Bahkan dalam definisinya secara khusus 

mengenai pengertian komunikasinya sendiri, Hovland mengatakan bahwa 

:  

“Communication is the process to modify the behavior of other 

individuals.”  

(Komunikasi adalah proses mengubah mengubah perilaku orang lain).  

Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat 

dilancarkan secara efektif, para peminat komunikasi sering kali mengutip 

paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, The 

                                                        
5 Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy,  Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung; PT. Remaja 
Rosdakarya, 2009) hlm.10 
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Structure and Function of Communication in Society. Laswell mengatakan 

bahwa cara yangbaik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab 

petanyaan sebagai berikut: 

“Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?” 

1) Komunikator (communicator, source, sender)  

2) Pesan (message)  

3) Media (channel, media)  

4) Komunikan (communicant, communicatee, receiver, recipient)  

5) Efek (effect, impact, influence)  

Jadi, berdasakan paradigma Laswell tersebut, yaitu :  

“Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.”6 

 

E.1.1 Unsur-unsur komunikasi 

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi 

meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, 

yakni : 7 

a. Komunikator, individu atau kelompok yang menyampaikan pesan 

(message). Disini komunikatorlah yang meiki inisiatif atau gagasan 

terjadinya komunikasi serta mengarahkan proses komunikasi.  

                                                        
6 Ibid.- 
7 Ibid,- hlm.11 
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b. Komunikan, individu atau kelompok yang menerima pesan verbal 

ataupun nonverbal dalam bentuk simbol yang kemudian diubah 

oleh otak atau pikiran menjadi makna simbol. 

c. Pesan (message), semua yangdilakukan dan dikatakan oleh 

partisipan komunikasi selama partisipan komunikasi melakukan 

interpretasi terhadap perilaku komunikasi. 

d. Saluran (chanel, media), adalah alat yang digunakan dalam 

menyampaikan simbol atau kode. 

e. Efek, perubahan yang terjadi pada komunikan, baik dalam bentuk 

perubahan pengetahuan, sikap (cara berpikir, perasaan, kesukaan 

dan kecenderungan bertindak, covert), maupun perilaku atau 

tindakan nyata (overt). 

E.1.2 Media Komunikasi  

Terdapat beberapa unsur atau elemen komunikasi dalam 

menyampaikan pesan social marketing, yaitu elemen yang terdiri dari 

orang yang menyampaikan pesan (komunikator), pernyataan yang 

didukung oleh lambang (pesan), orang yang menerima pesan (komunikan), 

sasaran atau saluran yang mendukung pesan bila komunikasi jauh 

tempatnya atau banyak jumlahnya (media), dan dampak sebagai pengaruh 

dari pesan (efek). 

Bentuk media komunikasi yang ada sekarang ini sudah tak 

terbilang jumlahnya. Para kreator selalu memberikan inofasi baru dari 

waktu ke waktu. Di antara sekian banyak media yang ada, terdapat 
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beberapa media yang merupakan media-media yang sangat populer 

digunakan dalam pemasaran sosial, dan beberapa di antaranya mungkin 

memiliki kepatutan untuk dijadikan alternatif. Berikut adalah beberapa 

bentuk media komunikasi yang digunakan sebagai proses penyampaian 

pesan dalam social marketing : 

Tabel 1: Media Komunikasi 

 

Bentuk 

media 

komunikasi 

cetak 

Media sebar 

 

Brochure (leaflet, folder, 

booklet, flyers, catalog, 

pamphlet, book, bulletin, 

Koran, majalah, souvenir: 

hadiah, plaque, plaquette, 

kartu. 

Media 

Lekat/Tempel/ 

Gantung 

Placard, Poster, Stiker, 

Majalah dinding (wall 

magazine), Koran dinding 

(wall newspaper), kalender.  

Media bentang Banner horizontal (spanduk, 

flying banner), Banner vertical 

(baligoo, hanging banner, 

umbul-umbul). 

Media pancang Signboard, Billboard (pancang 

tunggal, tiang berputar, 
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megatron, bigscreen),Balon 

Promo. 

Media pakai T-Shirt, topi, bandana, tas. 

Media display Exibition panel, moving panel. 

Media radio Talkshow, Iklan layanan 

masyarakat, drama 

Media televise Dialog interaktif, diskusi 

panel,  

 

Bentuk 

media 

komunikasi 

tatap muka  

Media diskusi 

terbatas 

Fokus Grup Discusion (FGD) 

Media diskusi 

terbuka 

Seminar, diskusi public, 

workshop, lokakarya, 

lokalatih, diskusi panel, 

mimbar terbuka 

 

Sumber : Prof. Dr. Emil Salim dalam “Pelaksanaan Sosial Sosial Marketing SLB Helen Keller 

Yogyakarta Dalam Mengembangkan Gagasan Pentingya Pendidikan Bagi Anak 

TunagandaDiwilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2008-2009 
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E.2 Teori Difusi Inovasi 

 Munculnya Teori Difusi Inovasi dimulai pada tahun 1944. Teori ini 

menggambarkan bahwa bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui 

saluran komunikasi tertentu kepada sekelompok orang yang menjadi target 

komunikan.  

Difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan 

dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Sedangkan inovasi 

adalah suatu ide, karya atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. 

Pada pelaksanaannya upaya difusi inovasi digunakan untuk 

menyampaikan program-program sosial, contohnya seperti sebelum 

ditemukan kondom sebagi salah satu alat kontrasepsi masyarakat biasa 

melakukan family planning dengan melakukan segama terputus. Saat ini di 

televisi sangat gencar di iklankan tentang alat kontrasepsi tersebut. Sesuatu 

yang baru itu akan menimbulkan keingin tahuan masyarakat .Orang 

kemudian menjadi tahu bahwa ada kondom untuk menekan angka 

kelahiran, lalu masyarakat ingin mencobanya sehingga, saat ini alat 

kontrasepsi banyak dipakai.  

William McEwen seperti dikutip oleh Josep A.Devito (1997) 

mengidentifikasikan tiga tahap dalam proses adopsi inovasi. Yaitu sebagai 

berikut :8 

1. Pada tahap akuisisi informasi orang memperoleh dan 

memahami informasi tentang inovasi. 

                                                        
8 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.190 
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2. Pada tahan evaluasi inovasi, orang mengevaluasi tentang 

informasi. 

3. Pada tahap adopsi atau penolakan orang mengadopsi 

(melaksanakan) atau menolak inovasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut 

teori ini suatu inovasi yang berbentuk ide, gagasan, atau produk akan 

menimbulkan keingin tahuan masyarakat untuk mengetahuinya. 

 

E.3 Social Marketing 

E.3.1 Pengertian Social Marketing 

Pengertian social marketing adalah “suatu penerapan dari konsep 

pemasaran pada aktivitas non komersial yang berhubungan dengan 

kepedulian masyarakat, kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial”. 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa social marketing tersebut 

berkaitan erat dengan aktivitas-aktivitas program pembangunan 

kesejahteraan masyarakat, pemerintah, aktivitas lembaga sosial pemerintah 

atau lembaga sosial swasta non komersial dan lain sebagainya, baik secara 

terbatas (lokal) maupun internasional. 9 

Istilah social marketing pertama kali diperkenalkan pada tahun 

1971. Pengertian social marketing menurut Philip Kotler and Roberto 

“The social marketing approach to social change.Social marketing is a 
strategy for changing behavior. It combines the best elements of the 

                                                        
9 Rosady Ruslan, manajemen public relations dan media komunikasi konsep dan aplikasi(Jakarta, 
2010), hal.265 
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.traditional approaches to social change in an integrated planning skills: 
and action framework and utilizes advances in communication technology 
and marketing” 

(Sosial marketing adalah startegi untuk merubah suatu kelakuan atau 
kebiasaan.Hal ini disatukan dengan unsur-unsur terbaik dari tindakan 
tradisional untuk perubahan sosial dalam perencanaan penyatuan dan awal 
tindakan serta sampai adanya kemajuan dalam tekhnologi komunikasi dan 
keterampilan marketing.)10 

Perkembangan pemasaran sosial meliputi isu-isu politik, sosial, 

budaya, pendidikan dan isu kesehatan.Kemajuan ini sejalan dengan 

perkembangan strategi dengan melakukan bauran komunikasi untuk 

memasarkan isu-isu tersebut dalam masyarakat.hal yang sangat 

pentingtermasuk pemahaman terhadap perilaku khalayak sebagai 

kelompok sasaran sehingga pesan dapat disampaikan dengan efektif dan 

efisien.11 

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa social 

marketing adalah “suatu penerapan dari kosep pemasaran pada aktivitas 

non komersial yang berhubungan dengan kepedulian kemasyarakatan, 

kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial.”12 

Social marketing sendiri tidak lepas dari dasar-dasar pemasaran 

yang dikenal sebagai “4P” dalam bahasa Inggris. Sebuah formula yang 

menjalankan strategi pemasaran.13 Berikut ini adalah penjabarannya : 

 

                                                        
10 Philip Kotler, Strategis For Thanging Public Behavior, (New York : A Division of Macmillan, 1989) 
page.24 
11 Tri Hatuti Nur “Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Komunikasi Pemasaran Sosial NGO untuk Isu-isu 
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”, Jurnal ilmu komunikasi, volume 3, nomer 2, 2006, 
hlm.160  
12 Rosady Ruslan ,Op. cit,- hlm.265 
13 Philip Kotler, Op.cit,- page.44 
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a. Product 

Untuk memiliki produk yang layak, orang harus terlebih 

dahulu merasa bahwa mereka memiliki masalah asli, 

dan bahwa penawaran produk adalah solusi yang baik 

untuk masalah itu. Peran penelitian di sini adalah untuk 

menemukan persepsi konsumen dari masalah dan 

produk, dan untuk menentukan seberapa penting 

mereka merasa itu adalah untuk mengambil tindakan 

terhadap masalah. 

b. Price 

"Harga" mengacu pada apa yang konsumen harus 

lakukan untuk mendapatkan produk pemasaran sosial. 

Biaya ini mungkin moneter, atau malah mungkin 

memerlukan konsumen untuk menyerah berwujud, 

seperti waktu atau usaha, atau mengambil risiko malu 

dan ketidak setujuan. Jika biaya lebih besar daripada 

manfaatnya bagi seorang individu, nilai yang dirasakan 

dari korban akan rendah dan akan tidak mungkin 

diadopsi. Namun, jika imbalan tersebut dianggap 

sebagai lebih besar dari biaya mereka, kemungkinan 

percobaan dan adopsi produk jauh lebih besar. 
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c. Place 

"Tempat" menggambarkan cara bahwa produk tersebut 

mencapai konsumen. Untuk produk yang nyata, ini 

mengacu pada sistem distribusi- termasuk gudang, truk, 

tenaga penjualan,gerai ritel dimana itu dijual, atau 

tempat di mana ia diberikan secara gratis. Untuk produk 

yang tidak berwujud, tempat kurang jelas, tetapi 

mengacu pada keputusan tentang saluran melalui mana 

konsumen mencapai dengan informasi atau pelatihan. 

Ini mungkin termasuk kantor dokter, pusat 

perbelanjaan, media massa kendaraan atau di rumah 

demonstrasi. Unsur lain tempat adalah memutuskan 

bagaimana memastikan aksesibilitas korban dan 

kualitas pelayanan. Dengan menentukan kegiatan dan 

kebiasaan target audience,serta pengalaman mereka dan 

kepuasan dengan sistem pengiriman yang ada,peneliti 

dapat menentukan cara yang paling ideal distribusi 

untuk penawaran. 

d. Promotion 

Karenavisibilitas, unsur inisering kelirudianggap 

sebagaiterdiri dariseluruhpemasaran sosial.Namun, 

sepertidapat dilihat olehpembahasan sebelumnya, hanya 

satu bagian.Promositerdiri daripemanfaatan yang 
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terintegrasi dariperiklanan, humas, promosi, advokasi 

media, penjualan pribadi dan kendaraan hiburan. 

Philip Kotler menambahkan 2P dari marketing mix (4P) menjadi 

6P dan mempopulerkannya dengan istilah Mega Marketing. 2P dari Philip 

Kotler adalah:  

e. Power adalah penggunaan hubungan dengan kalangan 

birokrat, supaya suatu market (yang tertutup) bisa 

diakses. 

f. Partneship adalah penggunaan hubungan kerja sama 

dengan suatu perusahaan atau lembaga lain diluar dari 

komunitas. Untuk menjalin kerja sama dalam berbagai 

kegiatan. 

Jadi power dan parthnership seperti kekuatan push dan pull yang 

dipakai untuk melancarkan akses pasar yang terhambat.14 

Demikian pula tak ada artinya upaya mengubah perilaku melalui 

pemasaran sosial jika tidak diikuti atau dilanjutkan dengan upaya 

mendorong tersusunnya sebuah kebijakan. Penerapan sosial marketing, 

tujuannya bukan semata-mata find raising(memperoleh dana) karena 

dalam kenyataan social marketing juga berarti menyampaikan gagasan 

secara efisien dan tepat. Perubahan dari sebuah ide yang merugikan atau 

                                                        
14 Soleh Soemirat, Dasar-dasar Public Relations, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003) 
hlm.155 
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perilaku atau pengambilan ide-ide baru dan perilaku merupakan tujuan 

dari social marketing. 

Tidak berbeda dengan penjelasan lainnya, social marketing 

mencari pengaruh perilaku sosial tidak untuk keuntungan pemasar, 

melainkan untuk keuntungan target audience khususnya dan masyarakat 

luas pada umumnya. Program social marketing kemudian didefinisikan 

sebagai program pemasaran pada umumnya yang membawa perubahan 

perilaku yang orang atau masyarakat. Social marketing merupakan bagian 

dari ilmu public relations. Adapun pengertian tentang social marketing 

adalah suatu konsep dan upaya strategi public relations, “untuk mengubah 

perilaku public”.15 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Menurut Rosady Ruslan, Seorang sosial marketer tidak hanya melakukan kampanye PR tentang 
pengertian masyarakat mengetahui bergunanya suatu pemahaman dan pengetahuan akan tetapi 
juga mengupayakan strategi untuk mengubah pola kehidupan dan kebiasaan. Rosady Ruslan 
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E.4 Tipe Produk Sosial 

 

Gambar 1 : Social Marketing Products 

Kotler dan Roberto (1989) 
 

Dari bagan di atas berikut ini penjelasannya:  

1) Tipe pertama ide sosial (social idea) yang berhubungan dengan 

kepercayaan (belief), sikap (attitude), serta nilai-nilai (value) yang 

berlaku di lingkungan masyarakat serta mempengaruhi pola 

pemikiran mengenai kehidupan masyarakat. Social idea yang 

termasuk dalam sebuah sikap (attitude)adalah, kampanye keluraga 
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berencana (KB) yang kampanyenya berbunnyi “Bayi yang 

direncanakan akan lebih diperhatikan dibandingkan dengan anak 

yang lahir akibat kehamilan yang tidak direncanakan”.Social idea 

yang termasuk dalam belief  contohnya kampanye perubahan sosial 

“Merokok dapat mengancam kesehatan” serta “Kanker dapat 

diatasi jika diketahui dengan cepat”. Dan yang termasuk dalam 

kampanye perubahan sosial dalam produk social idea yang 

termasuk dalam value adalah kampanye “Hak Asasi Manusia”. 

Value adalah  keseluruhan gagasan tentang mana sesuatu yang 

benar dan yang tidak.  

2) Tipe kedua praktik social(social practice). Social practice ini 

berhubungan dengan tindakan dan perilaku (act and behavior). 

Social Practice yang termasuk dalam dalam act (tindakan) 

contohnya adalah mengkampanyekan vaksinasi masal untuk 

menhindari tertularnya penyakit cacar. Dan social practice yang 

termasuk dalam belief (kepercayaan) adalah mengubah pola prilaku 

contohnya berhenti merokok dan menggunankan alat kontrasepsi 

untuk mengontrol angka kelahiran. 

3) Tipe ketiga tangible object merupakan objek nyata yang 

merupakan produk fisik dari produk sosial. Contohnya adalah pil 

kontrasepsi, kondom, dan kampanye penggunaan sabuk pengaman 

untuk keselamatan dalam mengendarai mobil. 
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E.5 Konsep Dasar dalam Social Marketing 

Pada dasarnya konsep social marketing sama seperti konsep 

pemasaran pada umumnya. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci 

untuk mencapai sasaran organisasi tergantung pada penentu kebutuhan dan 

keinginan pasar, sasaran, dan pemberikan kepuasan yang diinginkan 

secara lebih efektif dan lebih efisien dari yang dilakukan para 

pesaing.Konsep social marketing menyatakan bahwa tugas organisasi 

adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan minat pasar sasaran dan 

memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien 

dibandingkan para pesaing sedemikian rupa sehingga padat 

mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat (Kotler, 

1999:18).16 Dari sini dapat dilihat bahwa perbedaan yang saling mendasar 

antar konsep pemasaran dan pemasaran sosial adalah mengenai sasaran 

pemberian kepuasannya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat 

bukan pada profit yang diharapkan pemasar. 

E.6 Perbedaan Social Marketing dengan Pemasaran Umumnya 

Bantahan bahwa pemasaran pada umumnya telah berpotensi untuk 

membawa pendekatan yang unik dan terbukti untuk menghadapi tantangan 

perubahan sosial. Social marketing tidak sama seperti pemasaran pada 

umumnya. Jika yang satu mengerti potensi pasar, maka dipihak lain juga 

harus mengerti bahwa secara prinsip pemasaran secara umum dan social 

                                                        
16 Dalam skripsi Titi Dwi pelaksanaan social marketing SLB Helen Keller Yogyakarta dalam 
mengembangkan  gagasan pentinya pendidikan bagi anak tunaganda di wilayah propinsi daerah 
istimewa Yogyakarta periode 2008-2009 (Yogyakarta: UMY, 2010) 
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marketing merupakan dua hal yang berbeda. Pada social marketers 

memiliki tanggungjawab yang berbeda. 

Unsur utama yang harus diperhatikan dalam kampanye social 

marketing adalah pengetahuan terhadap kelompok target adopter. Ada 

beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mengetahui kelompok 

target adopter, yaitu:17 

1. Karakteristik demografi sosial 

Yakni terdiri dari atribut eksternal kelas sosial, tingkat pendapatan 

ekonomi, tingkat pendidikan, usia, dan kemampuan masing-masing 

masyarakat. 

2. Profil psikologis 

Merupakan atribut interal seperti, sikap, nilai-nilai individu, motivasi, 

trendi, kepribadian dan lain-lain. 

3. Karakteristik perilaku masyarakat 

Seperti pola perilaku, adat kebiasaan, karakteristik dalam mengambil 

keputusan, musyawarah dan mufakat, kegotong-royongan dan lain-

lain. 

 

 

 

                                                        
17 Philip Kotler, Strategis For Thanging Public Behavior, (New York : A Division of Macmillan, 1989) 
page.27 
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Wiebe mengidentifikasi lima faktor dari prespektif dari target adopter:18 

1. The Force. Kehebatan motivasi seseorang terhadap suatu tujuan yang 

menghasilkan kecenderungan sebelum sebuah pesan diterima dan 

tingkat pendorong pesan.  

2. The Direction. Pengetahuan terhadap bagaimana dan dimana merespon 

positif untuk sebuah sasaran kampanye yakni adanya arti dari 

mengangkat tujuan tersebut. 

3. The Mechanism. Adanya agensi, kantor, dan penjualan eceran 

memungkinkan individu untuk menterjemahkan motivasi menjadi 

tindakan.  

4. Adequacy and Compability. Merupakan kemampuan terhadap 

kecukupan dan kesesuaian agensi dalam menyelenggarakan tugasnya. 

5. Distance. Perkiraan individu terhadap tenaga dan harga yang 

diperlukan untuk mengubah sikap atau perilaku dalam hubungannya 

terhadap ganjaran yang diharapkan. 

Cara untuk mengetahui pengangkatan target berdasarkan 

penjelasan di atas, memungkinkan pemasaran sosial membuat prediksi 

yang akurat terhadap targetnya. Sehingga dengan adanya prediksi yang 

akurat akan sangat memungkingkan untuk menghasilkan out come seperti 

yang diharapkan, yaitu perubahan perilaku menjadi masyarakat yang 

peduli dan sensitive akan masalah disekitarnya. 

 
                                                        
18 Ibid,- page.11 
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E.7 Kampanye Sosial 

Kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara 

terlembaga. Penyelenggara kampanye umumnya bukanlah individu, 

melainkan lembaga atau organisasi. Pengertian kampanye menurut P.fau 

dan Parrot (1993) :19 

“A Campaign is conscious, sustained and incremental process 
designed to be implemented over a specified periode of time for a 
purpose of influencing a specified audience” 

“Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, 
bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu 
tertentu dengan tujuan mempenyaruhi khalayak sasaran yang telah 
ditetapkan.” 

Jenis kampanye pada prinsipnya adalah membicarakan motivasi 

yang melatarbelakangi diselenggarakannya sebuah program kampanye. 

Motivasi tersebut pada gilirannya akan menetukan kea rah mana 

kampanye akan diselenggarakan dan apa tujuan yang akan dicapai. 

Kemudian Charles U. Larson (1992) membagi jenis kampanye kedalam 

tiga kategori yakni: product-oriented campaigns, candidate-oriented 

campaigns, dan ideologically or cause oriented campaigns. 

Ideologically or cause oriented campaigns adalah jenis kampanye 

yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali 

berdimensi perubahan sosial. Karena itu kampanye jenis ini dalam istilah 

Kotler disebut sebagai social change campaigns, yakni kampanye yang 

                                                        
19 Drs. Antar Venus, Manajemen Kampanye, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009) hlm.8 
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ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan 

sikap dan perilaku yang terkait.20 

Kampanye perubahan sosial sejak tahun 1971 sering dilakukan 

dalam menangani kasus-kasus di negara maju seperti di Inggris. 

Contohnya dalam kampanye agar masyarakat mau melakukan 

penyuntikkan secara massal untuk pencegahan menularnya penyakit 

cacar.Dan pada tahun 1987 diadakannya kampanye yang ditujukan pada 

masyarakat untuk menerima Konstitusi Amerika yang baru serta 

melibatkan beberapa lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat. 

Kampenye perubahan sosial ini dapat berhasil apabila adanya 

dukungan yang kuat dari komponen pemerintah, pelaku bisnis, 

organisasi/lembaga, kemasyarakatan dan masyarakat umum. Pada 

perkembangannya, social marketing saat ini telah menjadi teknologi 

manajemen perubahan sosial yang berkaitan dengan disain (rancangan), 

pelaksanaan kegiatan dan kontrol serta evaluasi dari program peningkatan 

satu atau lebih peraktik sosial dalam suatu kelompok  atau lebih target 

adopter (sasaran perubahan), yang berhubungan dengan produk-produk.  

E.8 Komunitas 

Secara umum, komunitas adalah kelompok orang yang hidup 

bersama pada lokasi yang sama, sehingga mereka telah berkembang 

menjadi sebuah “kelompok hidup” yang diikat oleh kesamaan 

                                                        
20 Ibid,- hlm.11 
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kepentingan. Komunitas dapat diartikan juga sebagai sekumpulan anggota 

masyarakat yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka dapat 

merasakan memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, yaitu 

kesamaan dan identitas.Selain itu juga, selalu terdapat sikap berbagi 

(sharing) partisipasi dan fellowship.21 

 

F. Metode Penelitian 

F.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Menurut Maleong 

dalam buku metode penelitian kualitatif disebutkan bahwa tipe penelitian 

deskriptif data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar 

dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan 

metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.22 

Dengan pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagimana adanya.Penelitian 

deskriptif kualitatif cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan 

induktif. Proses dan makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam 

penelitian kualitatif. 

 
                                                        
21(http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/FAE232c.pdf) 
22 J. Lexy Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002) hlm.157 
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F.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini, menjelaskan tipe produk sosial sebagai pesan 

komunikasi program Earth Hour Malang dalam menjalankan program 

mematikan lampu selama satu jam. Penelitian tersebut dilakukan di Kota 

Malang.  

F.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian berupa wawancara, yang dilakukan di tempat yang telah 

disepakati oleh informan (komunitas earth hour Malang) untuk 

memperoleh data hasil wawancara dengan informan tersebut. Waktu 

penelitian dilakukan pada 14 Juni 2012 hingga 10 Agustus 2012. 

F.4 Teknik Pemilihan Informan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling dalam menentukan anggota Earth Hour Malang yang akan 

dijadikan informan penelitian. Informan adalah sumber data yang 

dibutuhkan peneliti dalam sebuah penelitian. Infoman dipilih guna 

mendapatkan infomasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

Teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan 

penelitian.23 Sebelumnya, peneliti melakukan pra-survey untuk 

mengetahui beberapa kriteria atau syarat-syarat dari informan penelitian. 

a. Tercatat sebagai anggota resmi Earth hour Malang 

                                                        
23 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung; CV.ALFABETA, 2009) hlm.54 
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b. Selalu terlibat dalam kegiatan Earth hout Malang 

c. Mengetahui banyak informasi mengenai Earth hour Malang 

d. Telah menjadi anggota Earth hour minimal tiga bulan 

e. Bersedia dan mau memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti 

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan diatas maka peneliti 

menentukan 4 informan yaitu: 

1. Risti Aryani sebagai media dan busines network penggagas Earth 

Hour Malang. 

2. Martha sebagai bendahara dan penggagas earth hour Malang 

3. Pandu Pramudya sebagai on line media dan penggerak volunter. 

4. Arintya Yuniasari sebagai sektretaris penggagas kelompok belajar 

“kumbang” dan penggerak volunter 

F.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara-cara tersebut 

menunjuk pada suatu abstrak yang tidak dapat diwujudkan dalam benda 

bersifat kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.24 Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

 

                                                        
24Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990) hlm.134 
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1) Wawancara 

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan informan yang 

nantinya akan membantu peneliti dalam penelitiannya. Informan adalah 

orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian.25 

Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data dibagi menjadi 

pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer 

dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 

anggota earth hour yang akan dijadikan sebagai informan penelitiaan, 

yang sudah dipilih dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Di sini 

peneliti menggunakan struktur pertanyaan yang dibuat sebagai pedoman 

wawancara, namun tidak dilakukan dengan kaku sehingga pertanyaan 

dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan. 

Peneliti akan berusaha mendapatkan informasi secara lengkap, 

mendalam, dan komprehensif sesuai tujuan penelitian pada saat 

dilakukannya wawancara tersebut. Pengumpulan data secara langsung ini 

juga akan menggunakan alat perekam (recorder) pada saat wawancara 

sedang berlangsung sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam 

pembuatan transkrip setelah wawancara dilakukan. 

2) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk catatan, tulisan dan foto 

                                                        
25Lexy J Moleong, op.cit, hlm. 90 
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(Sugiyono, 2009:82).26Teknik ini bertujuan untuk mendokumentasikan 

kegiatan penelitian, seperti kumpulan kliping kegiatan yang telah 

dilakukan oleh komunitas Earth hour Malang, hasil wawancara sehingga 

memperkuat data yang telah diperoleh. 

 F.6 Jenis Data 

1) Data premier 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

dengan informan penelitian yang terlibat langsung dalam pelaksanaan 

kampanye sosial yang dilakukan Earth hour Malang yang berjumlah 4 

orang yaitu: sekretaris, bendahara,online media, dan media and business 

network. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur, 

seperti data-data arsip, foto, kliping, buku dan artikel yang berhubungan 

dengan tipe produk sosial dalam program Earth hour Malang. 

F.7 Teknik Analisi Data 

Analisis data merupakan  proses yang merinci usaha secara formal 

untuk menemukan tema dan menemukan hipotesis (ide) seperti yang 

disarankan oleh data, juga sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada 

tema dan hipotesis tersebut. Jadi, analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

                                                        
26 Sugiyono,opcit,-  hlm.82 
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satuan uraian dasar sehingga tema dapat ditemukan dan hipotesis kerja 

dapat dirumuskan seperti yang disarakan oleh data.27 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan banyak analisis 

data yang dilakukan setelah pengumpulan data yang dilakukan pada setiap 

periodenya. Hasil analisis tiap periode ini, selanjutnya yang menjadi 

pertimbangan peneliti apakah data yang didapat sudah cukup atau belum 

memuaskan. 

Adapun beberapa aktifitas dalam analisis data menurut model 

Miles dan Huberman antara lain : 

a). Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola 

yang di dapat dalam tiap hasil penelitian sementara (hasil wawancara). 

Dengan cara ini, data yang diperoleh lebih dipahami melalui suatu konsep 

yang juga akan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data 

selanjutnya yang diperlukan untuk mengetahui tipe produk sosial yang 

digunakan Earth hour. 

b). Penyajian Data 

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk teks, tabel, grafik, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

                                                        
27 Dr. Elvinaro Ardianto, Krisyantono. Metodologi Penelitian untuk Public Relations, (Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media, (2006), 2010,) Hal .217 
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Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa dari sekian 

banyak cara penyajian, yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat 

naratif. Demikian pula pada penelitian ini, penyajian data dilakukan secara 

naratif untuk memudahkan peneliti menentukan kinerja selanjutnya 

berdasarkan data sementara yang telah dipahami dan disajikan tersebut. 

c). Penarikan Kesimpulan 

Aktifitas terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan yang 

didapat pada awal penelitian merupakan kesimpulan yang bersifat 

sementara.Kesimpulan ini dapat berubah jika tidak didukung dengan data-

data yang kuat.Sebaliknya, jika kesimpulan-kesimpulan tersebut terus 

mendapat bukti kuat dari kesimpulan-kesimpulan selanjutnya, yakni 

dengan disukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan dikatakan 

kredibel. 

 F.8 Teknik Keabsahan Data 

Dalam buku Agus Salim tentang Teori dan Paradigma Penelitian 

Sosial, dalam penelitian kualitatif peneliti menyadari bahwa realitas 

obyektif sesungguhnya tidak pernah bisa ditangkap, maka penggunaan 

metode jamak atau yang lazim lebih disebut triangulasi.Triangulasi 

merupakan upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai fenomena yang sedang diteliti.Triangulasi bukanlah alat atau 
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strategi pembuktian, melainkan suatu alternatif pembuktian. Sementara 

ada yang menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Beberapa jenis 

teknik triangulasi yaitu triangulasi data (sering kali disebut dengan 

triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi 

peneliti.28 

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan triangulasi 

data. Triangulasi dengan data menurut Parwito 29berarti “menunjuk pada 

upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi 

guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama”.  Hal ini 

berarti peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber 

untuk dibandingkan dengan data dari sumber lain. Dengan cara begini 

peneliti kemudian dapat mengungkapkan gambaran yang lebih mendalam 

(beragam perspektif) mengenai gejala yang diteliti. 

                                                        
28 Parwito, Penelitian Komunikasi Kualitatif  (Yogyakarta: LkiS, 2007) hal.99 
29 Ibid.- hal.99 


