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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan suatu metode. Jadi metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam 

mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.34 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong 

(2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 35  Sedangkan Bogdan dan Taylor 

(1975) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan yang dapat diamati.36 

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk memahami fenomena 

bagaimana strategi Public Relations (PR) yang diterapkan Humas PT. KAI Daop 

4 Semarang dalam mengelola isu dan krisis. Isu yang dimaksud adalah 

kelangkaan tiket kereta pada hari libur nasional. Sementara krisis yang dimaksud 

adalah konflik pembangunan rel baru dari Pelabuhan Tanjung Mas menuju ke 

Stasiun Tawang di tahun 2016. Strategi PR yang diterapkan Humas PT. KAI 

Daop 4 Semarang merupakan subjek penelitian ini.  
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif. Lincoln dan Guba (1985) mengulas 10 (sepuluh) buah ciri 

penelitian kualitatif yang salah satunya adalah ciri deskriptif. Pengertian dari 

deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan 

angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap 

apa yang sudah diteliti. Peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan 

sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal ini hendaknya dilakukan seperti orang 

merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu.37 

Untuk penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian yang meliputi 

perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan objek penelitian kemudian akan di 

analisa secara deskripsi atau dalam bentuk kata–kata dan bahasa yang tertuang 

dalam strategi dari Public Relations. 

3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor 

kontekstual. Tujuannya adalah untuk menggali informasi yang akan menjadi 

dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian 

kualitatif menggunakan sampel bertujuan atau purposive sampling.38 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh 

peneliti adalah purposive sampling. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel 

yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya39. Alasan peneliti 

menentukan responden secara khusus karena peneliti tahu persis siapa yang 

akan dipilih sebagai sampel berdasarkan tujuan penelitian. Untuk memperoleh 
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informasi yang lengkap dan mendalam, maka peneliti memilih responden yang 

dianggap tahu dan dapat dipercaya. Adapun responden yang dimaksud terdiri 

dari: 

1. Kepala Humas PT. KAI Daop 4 Semarang 

2. Unit lain di lingkungan PT. KAI Daop 4 Semarang 

3. Tokoh masyarakat Kebonharjo yang mengalami konflik dengan PT. KAI 

Daop 4 Semarang dalam pembangunan rel dari Pelabuhan Tanjung Mas 

menuju Stasiun Tawang Semarang. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data terdapat dua jenis sumber data yang 

dapat digunakan sebagai penelitian. Menurut Lofland dan Lofland (1984) sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan data lainnya.40 Kemudian dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data: 

1. depth interview,  

2. penggunaan dokumen 

Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. data primer   

2. data sekunder 

Data primer sendiri merupakan data yang langsung didapatkan dari 

informan pihak pertama. Dalam penelitian ini data primer yang didapatkan 

langsung dari PT. KAI Daop 4 Semarang mengenai strategi dan kegiatannya. 

Kemudian untuk data sekunder penelitian ini menggunakan data sebagai berikut: 
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a. Untuk isu menggunakan dokumen pemberitaan media yang berkaitan 

dengan kelangkaan tiket kereta pada hari libur nasional, libur lebaran 

2016 dan liburan akhir tahun 2016. 

b. Untuk krisis menggunakan dokumen pemberitaan di Tribun Jateng yang 

memberitakan konflik PT. KAI Daop 4 Semarang dengan masyarakat 

Kebonharjo dalam pembebasan lahan mengenai pembangunan rel baru 

dari pelabuhan Tanjung Mas menuju stasiun Semarang Tawang, 

termasuk pemberitaan tentang tanggapan Pemerintah Kota Semarang 

terhadap konflik tersebut.  

Kemudian data dokumentasi pemberitaan untuk isu peneliti menggunakan 

media yang memberitakan tentang habisnya tiket kereta pada hari libur nasional, 

sementara untuk krisis menggunakan media Tribun Jateng. Media Tribun Jateng 

sendiri dipilih oleh peneliti karena merupakan media yang sering memberitakan 

krisis tersebut dibandingkan dengan media lain dalam kurun waktu Maret hingga 

Juni 2016. 

Pada teknik berikutnya adalah teknik wawancara. Wawancara sendiri 

ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dan 

wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama atau informan 

pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil 

pengumpulan data lainnya.41 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

wawancara langsung kepada pihak-pihakdi lingkungan PT. KAI Daop 4 

Semarang guna mengkonfirmasi strategi dan kegiatan, serta mengkonfirmasi 

pemberitaan tentang isu dan krisis. Wawancara juga dilakukan kepada tokoh 

masyarakat Kebonharjo yang berkonflik dengan PT. KAI Daop 4 tentang krisis. 
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3.4 Teknik Analisa Data 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:79) mendefinisikan analisis data 

adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan 

merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai 

usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Menyusun data 

berarti menggolongkannya atau mengkategorikan dalam pola atau tema. 

Sedangkan Lexy J. Moleong (2002) menyimpulkan bahwa analisis data adalah 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.42 

Dalam teknik analisa data peneliti menggunakan model penelitian 

kualitatif versi Miles dan Huberman. Menurut Husaini dan Purnomo (2008) 

dimana analisis data Miles dan Huberman terdiri dari tiga alur43 kegiatan yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data 

yan tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga 

akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data tersebut disajikan dalam bentuk naratif. Selain itu juga 

dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya 
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dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk 

yang padu dan mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai 

pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna 

kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu 

dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji 

kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. 

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Analisa data isu dalam hal kelangkaan tiket kereta pada hari libur 

nasional lebaran 2016 dan libur akhir tahun 2016. 

b. Analisa data krisis dalam hal masyarakat Kebonharjo yang mengalami 

konflik dengan PT. KAI Daop 4 Semarang dalam pembangunan rel dari 

Pelabuhan Tanjung Mas menuju Stasiun Tawang Semarang. 

3.4.1 Analisa Data Isu 

Langkah analisa data isu dilakukan dengan memahami strategi 

Public Relations PT. KAI Daop 4 Semarang. Termasuk memahami isu-isu 

layanan publik yang dikelola oleh Humas PT KAI Daop 4 Semarang. Lalu, 

data isu perihal kelangkaan tiket tersebut dianalisa sesuai dengan 

tahapan manajemen isu dan peran Humas PT. KAI Daop 4 Semarang. 

Untuk mendapatkan validitas data maka peneliti akan melakukan 

wawancara dengan pihak PT. KAI Daop 4 Semarang yang merupakan 

objek dalam penelitian ini. Adapun pihak di PT. KAI Daop 4 Semarang 

yang bersangkutan dengan isu yaitu, Kepala PT. KAI Daop 4 Semarang, 

Kepala Humas PT. KAI Daop 4 Semarang. Dalam wawancara, peneliti 
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akan melakukan konfirmasi hasil analisa data dan pendalaman terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil wawancara akan memperkuat 

hasil analisa data awal. 

3.4.2 Analisa Data Krisis 

Kemudian untuk krisis, peneliti menggunakan langkah awal 

dengan memahami strategi Public Relations PT. KAI Daop 4 Semarang 

bila menghadapi suatu krisis. Termasuk memahami pengelolaan krisis 

yang dilakukan Humas PT. KAI Daop 4 Semarang. Lalu, data 

pemberitaan krisis dari media Tribun Jateng dianalisis berdasarkan 

manajemen krisis dan tahapan krisis. Krisis yang dimaksud adalah konflik 

antara PT. KAI Daop 4 Semarang dengan masyarakat dalam 

pembangunan rel baru dari Pelabuhan Tanjung Mas menuju Stasiun 

Tawang. 

Selanjutnya untuk mendapatkan validitas data, peneliti akan 

melakukan verifikasi melalui wawancara kepada pihak Humas PT. KAI 

Daop 4 Semarang, unit lain di lingkungan PT. KAI Daop 4 Semarang, 

tokoh masyarakat Kebonharjo yang terkait dalam krisis tersebut. Dalam 

wawancara, peneliti akan melakukan konfirmasi hasil analisa data dan 

pendalaman terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil wawancara 

akan memperkuat hasil analisa data awal. 
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Bagan 3.1 
Analisa Data Isu dan Krisis 

 

3.5 Kerangka Pemikiran  

Untuk dapat mengetahui apa yang sebenarnya akan diteliti oleh 

peneliti, dalam penelitian ini, peneliti menjelaskannya dalam sebuah 

kerangka pemikiran. Kerangka pikir yang akan dilaukan peneliti adalah dari 

strategi Public Relations yang kemudian akan ditemukannya fenomena dari 

masyarakat  yaitu isu dan krisis.  Kemudaian data dari fenomena masyarakat 

baik isu dan krisis akan dianalisis peneliti dengan menggunakan teori yang 

kemduian akan meuncul strategi Public Relations dalam manajemen isu dan 

krisis. Dari munculnya strategi Public Relations dalam manajemen isu dan 

krisis tersebut akan membentuk pencitraan korporasi. Berikut bagan 

kerangka pemikirannya: 

 

 

 

Strategi PR 

1. Manajemen isu 

2. Tahapan Isu 

3. Peran PR 

Analisis Data 

data dari media yang  

memberitakan kelangkaan tiket 

kereta pada hari libur 

 
 

Wawancara kepada 

pihak PT. KAI Daop 4 

Semarang 

Strategi PR 

1. Manajemen krisis 

2. Tahapan krisis 

3. Peran PR 

 Wawancara kepada 

1. Pihak PT.  KAI Daop 4 

Semarang 

2. Perwakilan Masyarakat 

Kebonharjo 

 

 

 

Analisis Data 

Pemberitaan Tribun Jateng 
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Bagan 3.2 

 
Bagan 3.2 

Kerangka Pemikiran 
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Relation 
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Dalam Manajemen Isu & 
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