
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Penentuan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, 

Tbk., Jln. Soekarno Hatta, KM.28 kecamatan Bergas, Ungaran - Jawa Tengah. 

Penelitian dilaksanakan di Departemen Public Relations. Organisasi ini adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang industri produk jamu dan farmasi. 

 

3.2 Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, yaitu bertujuan 

untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Riset ini untuk menggambarkan 

realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antarvariabel 

(Kriyantono, 2010:69). 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan 

untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan 

data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau 

sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang 

terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka 

tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah 

persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data 

(Kriyantono, 2010: 57). 

 

3.3 Unit Analisa dan Unit Amatan 

 Unit analisa dalam Ihalauw (2004:174) adalah aras agregasi dari data yang 

dikumpulkan untuk dianalisis dalam rangka menjawab persoalan-persoalan 

penelitian. Dalam penelitian ini unit analisanya adalah departemen PR di pabrik 

PT. Sidomuncul.  



 Unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data 

dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis (Ihalauw, 

2004:178). Dalam penelitian ini unit amatannya adalah praktisi PR yang bertugas 

untuk menjalankan kunjungan industri di pabrik. 

  

3.4 Teknik pengumpulan data dan jenis data 

3.4.1 Teknik pengumpulan data 

 Wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 

2007:111). Wawancara akan dilakukan terhadap kepala unit bagian PR di 

lokasi pabrik beserta satu orang staffnya. Wawancara informal juga dilakukan 

kepada beberapa pengunjung yang melakukan kunjungan.  

 Wawancara semi-terstruktur, yaitu tipe wawancara menggunakan kuesioner 

yang memuat gabungan pertanyaan yang sudah ditentukan dan pertanyaan 

dimana responden bebas memberikan jawabannya (Hague P, 2001). 

Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan kepada 10 orang pengunjung 

dari masing-masing level yaitu SMP, SMA, Universitas, Organisasi. Total 

keseluruhan jumlah responden yaitu 40 pengunjung. Karakteristik subjek 

yang dipilih adalah pengunjung yang baru pertama kali melakukan kunjungan 

industri ke lokasi pabrik. Wawancara semi-terstruktur ini dilakukan sebagai 

pengambilan data awal, untuk mendukung informasi dari wawancara 

mendalam. 

 Observasi, pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2007:118). Pada 

penelitian ini akan dilakukan observasi untuk melihat proses penyampaian isi 

pesan kepada pengunjung selama pelaksanaan kunjungan. 

 Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 



(Sugiyono, 2011:240). Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan 

memanfaatkan company profile yang khusus diberikan untuk pengunjung. 

 

3.4.2 Jenis data yang akan diteliti 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian 

perorangan, kelompok dan organisasi (Ruslan, 2003:29). Data primer dalam 

penelitian ini adalah hasil wawancara dengan tim PR yang bertugas 

menjalankan kunjungan industri di pabrik dan hasil wawancara semi-

terstruktur dengan pengunjung yang melakukan kunjungan industri. 

 Data sekunder adalah data yang sudah terjadi (tersedia) melalui publikasi dan 

informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk 

majalah, jurnal, perbankan dan keuangan (Ruslan, 2003:30). Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah company profile yang khusus diberikan untuk 

pengunjung. 

 

3.5 Sumber informasi 

 Sumber informasi atau informan penelitian adalah subjek yang memahami 

informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami 

objek penelitian (Bungin, 2007:78). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

informasi adalah: 

- Bambang Supartoko, Kepala Unit Bagian PR 

- Mia Maharani, Staff Bagian PR 

- Pengunjung yang baru pertama kali melakukan kunjungan industri sebanyak 

40 orang, pada level SMP, SMA, Universitas, Organisasi. 

 

3.6 Teknik analisa data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 



yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011:244). 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan 

Huberman (2005), yang terdiri dari: 

- Data reduction (reduksi data), berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.  

- Data display (penyajian data), setelah data direduksi maka penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya.  

- Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi), 

kegiatan penggambaran secara utuh dari objek yang diteliti pada proses 

penarikan kesimpulan berdasarkan pada penggabungan semua data dan 

informasi. 

 Untuk menguji keabsahan hasil penelitian dilakukan analisis triangulasi, 

yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data 

empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Di sini jawaban di cross-check 

dengan dokumen yang ada (Kriyantono, 2010: 72). Dalam penelitian ini, akan 

menggunakan dua macam triangulasi yaitu:  

- Triangulasi sumber, membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya, 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa 

yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi. Dalam penelitian ini 

wawancara mendalam dilakukan kepada dua orang narasumber dan wawancara 

semi-terstruktur kepada 40 orang pengunjung. 

- Triangulasi metode, usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan 

temuan riset. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih 

dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan yang sama. Dalam 

penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam, wawancara semi-terstruktur, observasi dan dokumen yang 

berhubungan dengan kunjungan. 


