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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

2.1.Metodologi Penelitian 

Penelitian terdiri dari dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian 

kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya serta riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau 

sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas.33 Sedangkan, 

penelitian kuantitatif merupakan riset yang menggambarkan atau menjelaskan 

suatu masalah yang hasilmya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak 

terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Periset dalam hal ini lebih 

mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau hasil riset dianggap 

merupakan representasi dari seluruh populasi.34 Maka penelitian yang dilakukan 

peneliti pada kajian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

 

2.2.Populasi 

                                                           
33 Rachmat Kriyantono. 2008. Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 56-
57 
34 Ibid, Hal. 55 
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Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh radio swasta di 

Kota Semarang yang berjumlah 34 stasiun penyiaran. Meliputi:  

 

 

 

 

Tabel 3.1. 

Daftar Stasiun Radio Swasta Resmi di Kota Semarang 

No Nama Radio Frekuensi No Nama Radio Frekuensi 

1 Gaul FM 87.6 FM 18 Ichtus Fm 96.5 FM 

2 RRI Pro 4 88.2 FM 19 Suara Semarang 96.9 FM 

3 Rhema Radio 88.6 FM 20 Pro Alma Fm 97.9 FM 

4 RRI Pro 1 89.0 FM 21 UP Radio 98.5 FM 

5 USM Top 89.4 FM 22 Sonora Fm 98.9 FM 

6 Sindo Trijaya 89.8 FM 23 Best Fm 99.3 FM 

7 Trax Fm 90.2 FM 24 Rasika Fm 101.0 FM 

8 El Shinta 91.0 FM 25 RCT Fm 101.2 FM 

9 RDI Fm 91.8 FM 26 USM Jaya 101.6 FM 

10 Radio Idola 92.6 FM 27 Prambors Radio 102.0 FM 

11 C Radio 93.4 FM 28 Gajahmada Radio 102.4 FM 

12 Agape Fm 94.5 FM 29 J Fm 102.8 FM 

13 Goodnews FM 94.9 FM 30 Kis Fm 103.2 FM 

14 RRI Pro 2 95.3 FM 31 Pop Fm 103.6 FM 

15 On’ Radio 95.7 FM 32 Imelda Fm 104.4 FM 

16 Delta Fm 96.1 FM 33 SSFM 105.2 FM 

17 PAS Fm 106.0 FM 34 Radio Thomson 106.8FM 

          Sumber: dari berbagai sumber 

 

2.3.Sampling 

Sampling artinya mengambil sampel atau mengambil sesuatu bagian 

populasi atau semesta sebagai wakil (representasi)  populasi atau semesta itu 

dengan sifat representatif35. Sample memiliki dua jenis yaitu sample probabilitas, 

                                                           
35 Fred Kerlinger. 1990. Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 
Hal. 188 
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yaitu sample yang mengenal tahap-tahap yang menggunakan sampling acak dalam 

bentuk tertentu sedangkan sample non-probabilitas tidak menggunakan sampling 

acak.36 Adapun jenis sampling yang diambil peneliti adalah jenis sample non-

probabilitas kuota. Yaitu menggunakan pengetahuan tentang strata populasi (jenis 

kelamin, ras, agama dan lain-lain) untuk menyeleksi anggota-anggota sampel yang 

representative/tipikal dan cocok untuk maksud penelitian tertentu. 

Adapun radio Rhema FM, Pro Alma FM, Suara Semarang dan Imelda FM 

yang menjadi fokus peneliti masing-masing memiliki keunikan.  

Rhema FM memiliki keunikan segmentasi pendengar yang lebih sempit dari 

radio sekuler pada umumnya, yaitu pendengar radio yang beragama Kristen, namun 

memiliki pendengar yang loyal dari lokal, nasional bahkan hingga mancanegara. 

Bahkan, Rhema FM memiliki program khusus untuk pendengar yang berada di luar 

negeri. Selain di sisi segmentasi yang sangat sempit namun pendengar banyak, 

Rhema FM memiliki harga iklan termurah yang ada di Kota Semarang berdasarkan 

observasi yang dilakukan di 34 radio, yaitu seharga Rp50.000/slot iklan dan masih 

dibuka untuk negosiasi. 

Berikutnya, adalah radio Pro Alma FM yang memiliki keunikan satu-

satunya radio di Kota Semarang yaitu memiliki divisi marketing komersial (fokus 

untuk keuntungan financial) dan divisi marketing barter (fokus untuk transaksi non-

tunai) dan biasanya dimanfaatkan untuk branding. 

                                                           
36 Ibid, Hal.206 



31 
 

Radio yang menjadi fokus peneliti lainnya adalah Imelda FM dan Suara 

Semarang FM sebagai radio berjaringan yang dikelola Gajahmada Group. 

Gajahmada group merupakan radio berjaringan yang saling terkoordinasi satu 

dengan yang lainnya. Hal ini dibuktikan dengan divisi marketing/tim marketing 

yang tunggal untuk mengelola ketiga radio tersebut. Untuk Imelda FM, Suara 

Semarang FM dan Gajahmada FM juga memiliki segmentasi pasar yang berbeda-

beda. Imelda FM khusus untuk pendengar wanita, Suara Semarang khusus untuk 

masyarakat menengah kebawah yang menyajikan music-musik dangdut serta 

Gajahmada FM yang memiliki sasaran pendengar anak-anak muda hingga keluarga 

muda dengan kelas ekonomi menengah ke atas. 

Tentunya, dari masing-masing radio yang memiliki keunikan tersebut, akan 

mempengaruhi kinerja dan kreavitas public relations di masing-masing radio. 

Setiap radio pada umumnya pasti melakukan kegiatan PR, namun tidak semua 

menjadikan PR divisi khusus. Sehingga, ini menjadi ketertarikan peneliti untuk 

melihat kegiatan PR yang dilakukan masing-masing radio dan kemudian mengukur 

seberapa keberhasilan peranan PR untuk menarik minat pengiklan, sehingga pada 

berikutnya dapat menjadi saran untuk radio yang ada di Kota Semarang untuk serius 

mengembangkan divisi PR di setiap radio yang ada.  

 

2.4.Jenis Data 

Jenis data terdiri dari dua macam, yaitu jenis data primer dan jenis data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
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peneliti secara langsung dari sumber datanya, dan dapat juga disebut data asli atau 

data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer peneliti 

harus mengumpulkannya secara langsung dengan metode observasi, wawancara, 

diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner.37  

Adapun data primer penelitian berupa: (1) Bagaimana peran public relation 

di masing-masing radio, (2) Struktur organisasi di masing-masing radio, (3) Visi 

dan misi masing-masing radio serta, (4) Tagline, positioning, sasaran pendengar 

dan citra yang dibangun masing-masing radio hingga (5) Alasan pengiklan memilih 

masing-masing radio sebagai media untuk menginformasikan produknya. 

Untuk data sekunder, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) dan 

dapat diperoleh dari berbagai sumber yang seoerti Biro Pusat Statistik, buku, 

laporan, jurnal dan lain sebagainya.38 Sebagai data sekunder, data yang dibutuhkan 

peneliti berupa: (1) Profil radio terkait, (2) Data pendengar radio dan rating radio 

yang ada di Kota Semarang dari Lembaga Nielsen Media View, (3) Tarif iklan di 

radio dan (4) Profil pemasang iklan, (5) Frekuensi penayangan iklan di radio. 

 

2.5.Metode Pengumpulan Data 

                                                           
37 Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Nasional. 2008. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian. Jakarta. Hal. 4 
38 Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Nasional. 2008. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian. Jakarta. Hal. 4 
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 Dalam proses pengumpulan data primer, peneliti melakukan kegiatan 

wawancara dengan divisi marketing/station manager radio serta pendalaman 

informasi terkait pemasang iklan melalui observasi dan studi dokumen. Sedangkan 

untuk memperoleh data sekunder peneliti akan melakukan studi dokumentasi yang 

telah tersedia berupa catatan/arsip, melakukan penelusuran informasi valid yang 

ada di internet dan sumber informasi kredibel lainnya. 

 

2.6.Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan 

empat tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data hingga pengujian 

keabsahan data. Pertama, Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, 

memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstrakan serta 

mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan di lapangan 

(Patilima,2005). Adapun reduksi data dilakukan dengan membuat rangkuman, 

memilih ha-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan pola serta 

membuang yang dianggap tidak perlu. 

Kedua, Penyajian data (display) merupakan langkah analisis selanjutnya 

dengan mengarahkan data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Sajian data berbentuk uraian naratif, 

bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan lain sejenisnya. Ketiga, 

Verifikasi data (conclusion drawing) merupakan langkah berikutnya untuk menarik 

kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan ini 
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masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung tahap pengumpulan data berikutnya, inilah yang disebut tahap 

verifikasi data. 

Terakhir, Pengujian keabsahan data, merupakan proses pernyataan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas dalam penelitian 

kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jaman dan tergantung pada kemampuan 

peneliti mengkontruksi fenomena yang diamati serta dibentuk dalam diri seseorang 

sebagai proses mental tiap individu dengan latar belakangnya. Adapun uji 

keabsahan dalam proses penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas 

internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan 

conformanbility (objektifitas).39 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Nasional. 2008. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian. Jakarta. Hal. 14-19 


