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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Dalam metode kualitatif, proses risetnya berawal dari suatu observasi atau 

gejala. Metode kualitatif bersifat menjelajah (explolatory) dimana 

pengetahuan tentang permasalahan masih sangat kurang atau belum sama 

sekali (Kriyantono, 2006). 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif 

dengan tipe diskriptif berupa kata-kata, lisan seseorang dan perilaku yang 

diamati. Tipe penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mendiskripsikan 

fenomena marketing public relations melalui website Jawa Timur Park 2 

dengan merangkai kesimpulan hasil observasi dan wawancara maka akan 

memberikan gambaran fenomena yang terjadi. 

Peneliti melakukan penelitian lapangan sehingga menghasilkan data 

diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku 

yang diamati. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di taman hiburan Jawa Timur Park 2 Kota Batu 

pada bulan Maret-April 2016. Waktu dipilih berdasarkan keluangan narasumber 

sehingga peneliti menetapkan waktu penelitian yang digunakan adalah dua 

minggu dari 22 Maret - 7 April 2016. 
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3.3 Infroman Peneltian 

Guna mengetahui aktifitas marketing public relations melalui website Jawa 

Timur Park 2. Maka peneliti telah menentukan informan dalam penelitian ini yaitu 

kepala bidang dan staff public relations ataupun marketing public relations di 

Jawa Timur park 2. Informan ditentukan berdasarkan purposive sampling dengan 

kriteria sebagai berikut : 

 Bekerja pada bidang public relations atau marketing public relations 

 Mengelola dan mengontrol konten website Jawa Timur Park 2.com 

 Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah website PT. Jawa Timur Park 2.  

Karena peneliti ingin mengetahui bagaimana aktifitas marketing public 

relations melalui website Jawa Timur Park 2.com yang dikelola oleh public 

relations ataupun marketing public relations. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reasearch) yaitu 

dengan meneliti Aktifitas marketing public relations melalui website Jawa 

Timur Park 2. 

Teknik wawancara yang digunakan adalah semi-tersetruktur, karena 

peneliti ingin mendapatkan jawaban lebih terbuka dari topik bahasan tetapi 

tetap pada batasan penelitian. 

Wawancara semi-terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif 

daripada penelitian lainya. Ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur adalah 

pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan 

wawancara dapat diprediksi, flesibel tetapi terkontrol, ada pedoman 

wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, 
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dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena (Arikunto, 

2010). 

Sedangkan data sekunder didapatkan melalui website perusahaan 

www.jawatimurpark2.com, data internal perusahaan, buku referensi ilmiah 

yang berkaitan dengan penelitian, dan studi internet yaitu e-jurnal dan e-book. 

Serta dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan 

catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuktulisan gambar, 

film atau karya yang lainya (Hardiyanti, 2015). Dokumentasi dalam 

penelitian ini, peneliti gunakan untuk keperluan uji keabsahan data melalui 

triangulasi teknik. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan model interaktif (interactive model) Milies 

dan Huberman yang telah diperoleh dari wawancara mendalam (depth 

interview) akan dipaparkan dalam bentuk diskriptif. Alasan peneliti memilih 

model ini karena analisis yang dilakukan adalah interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas. Oleh karena itu, model ini sangat sesuai 

dalam penelitian ini. Berikut penjelasan model interaktif Miles dan 

Huberman dalam (Satori dan Komariah, 2013)  

1. Reduksi data yang merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan abstraksi transportasi data besar yang terjadi 

pengumpulan data (data collection) tahapan ini ialah pengumpulan 

data dari hasil wawancara dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri 

dari dua bagian, yaitu diskriptif dan reflektif. 
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Catatan diskriptif adalah catatan yang alami (catatan tentang apa yang 

dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya 

pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. 

Sedangkan catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, 

pendapat, dan tafsiran tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan 

rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. 

1. Penyajian data (data display) 

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data 

(data display). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. 

Penyajian data ini akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang 

terjadi, juga merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. 

2. Penelitian kesimpulan/verifikasi (conclusion: drawing/verification) 

Langkah terakhir menurut miles dan huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

 

 



29 
 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

1. Triangulasi teknik 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kompetensi 

triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam 

teknik pengungkapan data yang dilakukan pada sumber data 

(Satori dan Komariah, 2013). Peneliti akan mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yakni dengan 

melakukan wawancara, lalu dicek dengan observasi ke website 

atau objek penelitian. Bila ternyata diperoleh situasi yang berbeda 

atau yang lain untuk memastikan data yang dianggap benar. 
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