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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

      Penelitian yang dilakukan di mall Ciputra World Surabaya merupakan 

penelitian deskriptif. Menurut Herdiansyah (2010) mengatakan bahwa penelitian 

deskriptif adalah penelitian ilmiah guna untuk memahami peristiwa dalam arti 

sosial secara alamiah yang mengutamakan adanya proses interaksi komunikasi 

antara penulis dengan peristiwa yang diteliti. Dari pengertian tersebut terdapat 

poin yang mendasarinya, yaitu poin pertama adalah ilmiah yang artinya 

penelitian deskriptif dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya (validitas dan 

reliabilitas), memiliki sifat obyektif maupun subyektif. Poin kedua adalah 

konteks sosial yang artinya peristiwa yang diteliti adalah kesatuan antara subyek 

dan lingkungan sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain. Poin ketiga 

adalah alamiah yang artinya penelitian ini tidak disarankan untuk mengubah 

peristiwa yang ada dan tetap memberikan hasil penelitian sesuai dengan konsep 

penelitian yang alami. Poin keempat adalah proses komunikasi dimana peneliti 

saling berinteraksi dengan peristiwa yang ditelitinya. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif karena ingin 

menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai aktivitas public relations di mall 

Ciputra World Surabaya. 
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3.2 Informan Penelitian 

3.2.1 Kriteria Informan 

      Dalam penelitian ini, informan penelitian ditentukan dengan menggunakan 

teknik purposive yang menurut Sugiyono (2010) teknik tersebut dapat 

menentukan obyek penelitian yang bertujuan bahwa hasil data yang diperoleh 

nantinya bisa lebih representatif. Teknik purposive ini menekankan untuk 

menentukan informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu: 

1) Pelaku public relations dalam industri pusat perbelanjaan yang memiliki 

pengalaman lebih dari 3 tahun. 

2) Mitra bisnis dari Mall Ciputra World Surabaya yang telah menjalin kerja 

sama lebih dari 3 tahun. 

3) Pengunjung Mall Ciputra World Surabaya yang sering berpartisipasi 

dalam program promotion yang diadakan di mall Ciputra World 

Surabaya.  

Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan yang terdapat dalam penelitian ini 

dapat dikategorikan sebagai berikut:  

1) Publik dari Mall Ciputra World Surabaya, yang terdiri dari:  

a) Karyawan senior. 

b) Tenant.  

c) Pengunjung. 
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2) Pengelolah aktivitas public relations, yaitu Head Division of Promotion 

and Public Relations dari mall Ciputra World Surabaya. 

3) Pakar atau ahli Public Relations. 

3.2.2 Data Diri Informan 

      Penelitian ini dilakukan di Mall Ciputra World Surabaya dengan informan 

sebagai berikut: 

1) Nama  : Hendra Linanda (HL) 

Usia  : 36 tahun. 

              Pekerjaan   : Head Division of Promotion and Public Relations Mall  

                                        Ciputra World (PT. Win Win Realty Centre) 

Kriteria : Telah bekerja selama sebelas tahun, dapat mengerti 

tentang kegiatan public relations. Memegang kendali kegiatan 

promotion dan public relations mulai dari perencanaan hingga eksekusi.  

2) Nama  : Stephana Fevriera (SF) 

Usia  : 33 tahun. 

              Pekerjaan      : Promotion dan PR Coordinator 

                                      Mall Ciputra World (PT. Win Win Realty Centre) 

Kriteria :Telah bekerja selama delapan tahun di departemen 

promotion. Sebelumnya pernah bekerja menjabat sebagai marketing di 

Indonesia Australia Language Foundation dan sebagai penyiar radio di 

hard rock FM surabaya. Menggeluti dunia public relations sudah 
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dijalani sejak bergabung di mall Ciputra World, oleh sebab itu informan 

paham akan aktivitas public relations di mall Ciputra World Surabaya. 

3) Nama  : Dimas Perdana Fitrianto (DP)  

Usia  : 34 tahun. 

              Pekerjaan      : Corporate Communication dan Public Relations  

                                      (PT.Intiland Development Tbk) 

Kriteria : Telah menjabat sebagai corporate communication dan 

public relations selama Sembilan tahun di perusahaan properti. 

Memiliki berbagai pengalaman di dunia corporate communication dan 

sempat memasuki di dunia media. Dengan pengalamannya membuat 

informan menjadi paham akan aktivitas public relations yang dilakukan 

secara efektif. 

4) Nama  : Felicia Yuwono (F) 

Usia  : 27 tahun. 

Pekerjaan  : Regional Manager di PT. Transfashion Indonesia  

Kriteria : Sebagai salah satu perwakilan dari pihak tenant yang 

telah lama bergabung di mall Ciputra World selama lebih dari tiga 

tahun dan paham akan perkembangan dunia ritel dari pengalaman 

mengurus tenant di mall lainnya. 
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5) Nama  : Shelvi Ria A.H (SR) 

Usia  : 31 tahun. 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Kriteria : Sebagai salah satu pengunjung dari mall Ciputra World 

Surabaya, termasuk dalam kategori pengunjung setia mall Ciputra 

World dikarenakan informan sering memenangkan hadiah dari program 

tahunan mall Ciputra World dan sering berkunjung selama kurang lebih 

dua sampai tiga kali dalam seminggu untuk berjalan-jalan ke mall 

Ciputra World Surabaya beserta sanak keluarganya.   

3.3 Metode Pengumpulan Data 

      Penelitian ini difokuskan pada satu lokasi penelitian yaitu di mall Ciputra 

World Surabaya. Bahasan yang dipilih dalam penelitian tersebut akan dijabarkan 

secara lebih jelas mengenai aktivitas public relations. Dalam mendukung jenis 

penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini, maka pengumpulan 

data dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur terhadap setiap 

informan penelitian. Definisi wawancara menurut Herdiansyah (2013) adalah 

proses interaksi antara dua orang atau lebih atas dasar ketersediaan pihak terkait 

yang memiliki hak yang sama dalam bertanya maupun menjawab dengan tujuan 

untuk mencari dan mendapatkan kebenaran informasi agar dapat mengetahui 

informasi dengan jelas. Tipe wawancara yang dipilih pada penelitian ini yaitu 
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wawancara semi terstruktur yang dimana jenis wawancara ini bersifat lebih 

bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.  

      Wawancara semi terstruktur adalah proses interaksi yang cenderung lebih 

bebas. Sang penulis diberi kebebasan dalam bertanya dan memiliki kebebasan 

dalam mengatur alur dan setting wawancara. Terdapat beberapa metode dari 

wawancara semi terstruktur, menurut Herdiansyah (2010) yaitu: 

1) Pertanyaan terbuka, berarti jawaban yang diberikan tidak dibatasi, 

bersifat bebas untuk memberikan jawaban namun tidak keluar dari topik 

pembicaraan.  

2) Kecepatan wawancara dapat diprediksi, artinya pewawancara harus 

pandai mengolah waktu agar wawancara terselesaikan dengan baik sesuai 

dengan alur dan tema yang sudah ditentukan, jadi tidak melebar secara 

luas.  

3) Fleksibel, namun tetap terkontrol artinya pertanyaan dan jawaban bersifat 

fleksibel, meskipun bersifat fleksibel penulis harus mengingatkan 

kembali mengenai alur dan tema yang diteliti. 

4) Pedoman wawancara berarti memiliki topik pembicaraan sesuai dengan 

tujuan wawancara. Penulis dapat berimprovisasi dalam bertanya selagi 

tidak keluar dari topik dan dari pedoman wawancara ini akan dijadikan 

sebagai patokan pertanyaan wawancara, mengontrol proses terjadinya 



26 
 

wawancara sesuai dengan tema dan memprediksi waktu wawancara yang 

dibuat kepada pihak terkait.  

5) Tujuan Wawancara berarti memiliki tujuan penelitian sesuai dengan 

bentuk wawancara semi terstruktur agar dapat memahami dan mengerti 

fenomena yang terjadi.  

6) Dokumentasi Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan melihat sudut pandang yang dikemas dalam bentuk 

media tertulis dan dokumen lainnya dan dibuat langsung oleh pihak yang 

bersangkutan. Bentuk dokumen yang akan digunakan pada peneliti 

dokumen resmi internal (dari perusahaan) maupun eksternal (informasi 

dari surat kabar, majalah atau media lain). 

3.4 Metode Analisis Data 

      Analisis data adalah mengelola data mentah menjadi data yang dapat 

dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam perspektif yang sama sehingga 

tidak menimbulkan perspektif yang berbeda. Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini merupakan analisis deskriptif, yang secara garis 

besar, Herdiansyah (2010) membagi analisis data dalam penelitian yang bersifat 

deskriptif terbagi menjadi empat tahap, yakni sebagai berikut : 

1) Pengumpulan Data  

Tahap pengumpulan data adalah pengumpulan dapat dilakukan dengan 

membuat draft yang kemudian disusun secara rapi sesuai dengan 
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subtopik yang ada. Proses pengumpulan data tersebut dilakukan 

sepanjang adanya waktu proses pengumpulan agar mendapatkan 

informasi jelas intinya tidak memiliki segmen tersendiri. Pada tahap ini 

umumnya digunakan studi pre-eliminary yang dilakukan penulis dengan 

tujuan untuk membuktikan kebenaran hasil data yang telah didapat, 

pengecekan tersebut adalah salah satu proses pengumpulan data. Setelah 

melakukan pendekatan dengan subyek dan responden penelitian, hasil 

data yang telah didapat akan langsung diolah sesuai dengan jenis 

penelitian.   

2) Reduksi data 

Reduksi data adalah proses penggabungan dan menyamakan semua jenis 

data yang disusun menjadi satu data lengkap setelah itu akan dianalisis. 

Hasil dari wawancara akan di ubah menjadi format tertulis yang disusun 

secara rapi. 

3) Penyajian Data  

(Almira & Suharyanti, 2014) (Agyapong, Ampomah, & Acheampong, 

2015)Tahap pengolahan data setengah jadi dibuat menjadi satu tulisan 

yang seragam, alur dan tema sudah sesuai dengan jelas yang dibagi ke 

dalam matriks kategori masing-masing. Tema tersebut akan didetailkan 

menjadi lebih sederhana dan konkrit yang disebut subtema yang 
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kemudian diakhiri dengan menggunakan kode sesuai dengan hasil 

wawancara yang telah dilakukan. Seperti pada contoh berikut 

Contoh pengkodean : (NL-B1-1) 

Keterangan =  NL : Inisial informan (Nama Lengkap) 

  B1 : Lampiran B1 

1 : Baris ke-1 

4) Kesimpulan atau Verifikasi 

Tahap terahkir dalam rangkaian analisis data deskriptif yang dibuat 

berdasarkan hasil analisis sesungguhnya serta disusun mengikuti alur 

analisis yang saling terkait satu dengan yang lain mulai dari awal hingga 

ahkir.  

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

      Pengujian validitas hasil pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan triangulasi. Menurut Herdiansyah (2010) triangulasi 

adalah mencari sumber dengan menggunakan dua atau lebih dari sumber yang 

telah digunakan untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan data yang 

diteliti. Proses triangulasi dapat dibuat dengan cara mengumpulkan informasi 

dari berbagai sumber yang disebut triangulasi sumber. Hal ini dilakukan agar 

kesimpulan yang dibuat dari data yang didapatkan benar-benar valid.  
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      Reliabilitas dilihat dari sudut pandang penelitian deskriptif menunjukkan 

tingkat keakuratan data yang diperoleh dengan hasil yang diteliti sama. Menurut 

Herdiansyah (2010), reliabilitas adalah kekonsistenan data, yang berarti 

mengukur suatu dimensi secara berulang dengan hasil yang relatif sama. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik dependabilitas (Emzir, 

2010). Proses terjadinya dependabilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan dan penelusuran dengan melihat ketepatan hasil jawaban dari 

narasumber dalam proses pengumpulan data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


