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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dan berkembang 

mengakibatkan munculnya persaingan bisnis dalam memperebutkan perhatian 

khalayaknya. Akhir-akhir ini kondisi pasar bisnis benar-benar penuh sesak dan 

penuh persaingan bisa disebut sangatlah kompetitif. Persaingan global yang terus 

meningkat akan membuat munculnya high competition ditengah persaingan yang 

ketat. Hal ini mendorong pelaku bisnis berupaya memberikan yang terbaik bagi 

masyarakat sekitar.  

Kota Surakarta yang sering disebut dengan kota Solo merupakan Kota 

yang memiliki potensi bisnis yang sangat besar. Ditambah lagi dengan adanya 

bandara Adi Sumarmo yang selain dijadikan bandara penerbangan domestik 

ternyata sudah dijadikan sebagai bandara internasional dan menjadikan bandara 

Adi Sumarmo melayani penerbangan dari berbagai mancanegara, ini yang 

menjadikan Kota Solo banyak sekali didatangi pendatang yang tak hanya dari luar 

Jawa Tengah saja tetapi juga didatangi oleh turis dari mancanegara. Secara garis 

besar dari segi pertumbuhan, Surakarta saat kini sudah mengalami perubahan 

khususnya pada segi perekonomiannya yang semakin baik. Pertumbuhan ekonomi 

yang semakin lama semakin meningkat dan baik. Hal ini dilihat dari interaksi 

perekonomian dan perdagangan yang baik antara penduduknya, selain itu bisa 

dilihat dengan adanya gedung-gedung tinggi yang tersebar di Kota Solo. 
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Kota Solo yang terkenal dengan budaya aslinya yang banyak orang 

menyebut sebagai kota budaya dan pusat perdagangan inilah banyak pendatang 

ingin sekali datang ke Kota Solo. Jelas bahwa di era modern seperti sekarang ini, 

khususnya di Kota Solo banyak didirikan pusat perbelanjaan mall yang saat ini 

mulai menunjukkan eksistensinya dan membuat persaingan semakin kompetitif. 

Masyarakat semakin pintar dan selektif dan cenderung lebih memilih tempat pusat 

perbelanjaan mana yang memberikan banyak pilihan ketika berada di dalam mall. 

Penduduk asli ataupun pendatang datang ke pusat perbelanjaan memiliki beberapa 

kecenderungan dan tujuan antara lain untuk berliburan, memperoleh edukasi, 

memuaskan keperluan pribadi atau berbelanja dan untuk berwisata kuliner. 

Seiring bertambahnya dan banyak didirikannya pusat perbelanjaan mall di 

Solo Raya. Pandangan masyarakat tentang pusat perbelanjaan, bahwa mall 

berfungsi sebagai tempat belanja saja. Hal ini yang harus menjadi perhatian 

khususnya pada Public Relations dalam memberikan informasinya tentang 

keberadaan sebuah mall yang pastinya akan terdapat banyak hal yang menarik 

yang bisa ditemui ketika berada di dalam mall. 

PT Sunindo Gapura Prima yang bergerak dalam bidang property 

mendirikan Solo Paragon Lifetsyle Mall sebagai pusat perbelanjaan atau mall 

yang memberikan kenyamanan, keamanan, pelayanan yang memuaskan dan 

fasilitas yang baik kepada masyarakat. Solo Paragon Lifestyle Mall sendiri 

merupakan salah satu properti di kawasan Superblok Solo Paragon seluas 4,1 

hektare yang berada di jantung Kota Solo. Superblok Solo Paragon merupakan 

kompleks hunian dan perbelanjaan yang terdiri dari Hotel and Residence, Luxury 
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Apartment, Condotel dan Exclusive Floor, citywalk dan Solo Paragon Lifestyle 

Mall. Konsep Solo Paragon mengaplikasikan mix-used development yang 

menggabungkan konsep luxury apartement, citywalk dan lifestyle mall. 

Kehadiran Solo Paragon Lifestyle Mall di Kota Solo memberikan warna 

baru pada pusat perbelanjaan, pasalnya pada awal pembukaan Solo Paragon 

Lifestyle Mall berhasil menarik perhatian masyarakat Kota Solo yang mengusung 

konsep budayanya yang dapat dilihat dari adanya fasad wayang dengan ukuran 

yang lumayan besar yang terletak didepan atas bangunan mall sehingga 

mempunyai kesan yang berbeda dari mall lainnya di Kota Solo. Serta ditambah 

dengan ornamen – ornamen yang menghiasi bangunan mall itu sendiri yang 

terletak didalam mall yang kental sekali dengan nuansa Jawa namun tidak 

terkesan kuno. Ini yang membuat masyarakat memberikan penilaian positif 

terhadap Solo Paragon Lifestyle Mall tersebut yang kental sekali dengan budaya 

jawanya.  

Solo Paragon Lifestyle Mall yang mengusung tema “Shopping, Dining 

and Entertainment” harus lebih memberikan informasinya dalam meningkatkan 

corporate image bahwa Solo Paragon Lifestyle Mall sebagai mall ataupun pusat 

perbelanjaan yang lengkap dan memberikan banyak pilihan, mengutamakan dan 

memperhatikan kenyamanan, keamanan, pelayanan dan fasilitas yang baik dan 

memuaskan dalam segi “Shopping, Dining and Entertainment”. Solo Paragon 

Lifestyle Mall yang mengusung tema “Shopping” dalam hal ini terlihat dari 

banyaknya tenant-tenant ternama yang mengisi tiap blok atau kios. Bagi yang 
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suka sekali berbelanja ataupun ingin memenuhi kebutuhan setiap harinya, Solo 

Paragon Lifestyle Mall adalah tempat yang cocok menjadi pilihan utama. 

 
 

Gambar 1.1. Beberapa tenant untuk tempat berbelanja.  

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

Disamping itu, bahwa Solo Paragon Lifestyle Mall juga ada “Dining” 

sebagai tempat makan ataupun area makan yang nyaman seperti Food Walk. 

Pengunjung bisa menikmati berbagai macam kuliner dari tenant-tenant yang ada 

di Solo Paragon Lifestyle Mall.  

 
 

Gambar 1.2. Area makan Food Walk Solo Paragon Lifestyle Mall. 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 



5 

 

 
 

 
 

Gambar 1.3. Area makan Food Walk Solo Paragon Lifestyle Mall. 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

Selain itu juga ada “Entertainment” yang turut meramaikan suasana setiap 

harinya seperti exhibition dan event. Disamping itu juga terdapat banyak sekali 

tempat untuk bersantai sambil menikmati hiburan dan ada tempat bermain atau 

tempat mainan untuk anak-anak untuk berkumpul bersama keluarga seperti taman 

bermain buat anak-anak agar bisa mengekplorasikan tumbuh kembangnya dengan 

bermain dan sambil belajar. 

Citra dari perusahaan sangat diperlukan sebab dengan adanya citra yang 

positif akan menentukan kesuksesan dan keberlanjutan sebuah perusahaan. 

Didalam suatu bisnis, meraih serta meningkatkan kesan, kepercayaan, sikap, 

kepuasan dan kesetiaan adalah hal yang harus menjadi tujuan utama dalam 

perusahaan. Usaha ataupun bisnis dikatakan berhasil jika usaha tersebut banyak 

didatangi dan dikunjungi oleh khalayak ramai dan hal itu berpotensi 

meningkatkan kualitas dari perusahaan dimata masyarakat. Maka dari itu, Public 
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Relations merupakan bagian unsur yang penting dari perusahaan khususnya pusat 

perbelanjaan mall.  

Public Relations merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan untuk 

mengkomunikasikan tujuan, melaksanakan fungsinya dengan baik dan sekaligus 

membentuk, menjaga dan meningkatkan corporate image secara positif dan baik. 

Selain itu juga sebagai media perantara antara pihak perusahaan dengan pihak 

eksternal perusahaan melalui informasi yang diberikan oleh Public Relations. 

Dalam setiap informasi dan pesan yang disampaikan oleh Public Relations pada 

setiap pengunjung, informasi dan pesan tersebut harus disampaikan secara terarah 

dan telah dipersiapkan sebelumnya agar komunikasi yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik dan dapat mengubah persepsi pengunjung terhadap 

perusahaan untuk lebih baik. 

Menurut Argenti (2010: 78) Citra adalah sebuah cerminan dari identitas 

sebuah organisasi. Dengan kata lain, citra adalah organisasi sebagaimana terlihat 

dari sudut pandang konstituennya. Tergantung pada konstituen mana yang 

terlibat, sebuah organisasi dapat memiliki banyak citra yang berbeda. Dengan 

begitu, untuk mengerti identitas dan citra sama dengan mengetahui seperti apa 

organisasi itu sebenarnya dan kemana ia menuju. 

Mengingat strategi Public Relations dalam meningkatkan corporate image 

dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak management Solo Paragon Lifestyle 

Mall, sebab dalam meningkatkan sikap, kepercayaan dan kesan dari pengunjung 

terhadap mall bisa melalui berbagai cara. Sebab citra perusahaan juga merupakan 

identitas dari perusahaan itu sendiri. 
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Pentingnya penelitian citra, ungkap H. Frazier Moore dalam Danusaputra 

(dikutip Soemirat & ardianto, 2004: 116), penelitian citra menentukan sosok 

institusional dan citra perusahaan dalam pikiran publik dengan mengetahui secara 

pasti sikap masyarakat terhadap sebuah organisasi, bagaimana mereka memahami 

dengan baik, dan apa yang mereka sukai dan tidak sukai tentang organisasi 

tersebut. Penelitian citra memberi informasi untuk mengevaluasi kebijaksanaan, 

memperbaiki kesalahpahaman, menentukan daya tarik pesan hubungan 

masyarakat, dan meningkatkan citra hubungan masyarakat dalam pikiran publik. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu untuk 

melakukan kajian teoritikal penelitian sebelumnya untuk mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dan sebagai analisis perbandingan untuk memberikan 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya.  

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Terdahulu 1 Penelitian Terdahulu 2 Penelitian Terdahulu 3 

Peneliti dan 

Judul 

Peneliti 

Septina Arifiani 

(Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta). 2012. 

“Strategi Komunikasi 

Public Relations PT 

Djarum Kudus Dalam 

Membangun 

Corporate Image 

Melalui Factory Visit” 

Kurniawan Bakhrul 

Saputra (Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta). 2012. 

“Studi Deskriptif 

Kualitatif Peran 

Public Relations Solo 

Grand Mall Dalam 

Membangun “Image 

One Stop Shopping 

Recreation and 

Family 

Entertainment” 

John R. Satterfield 

(Wilmington 

University). 2012. 

“Public Relations 

Methods and 

Corporate Image 

Outcomes” 
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Inti Kajian Dalam penelitian ini, 

peneliti berupaya 

untuk mengetahui 

bagaimana strategi 

yang digunakan oleh 

divisi Public relations, 

Dalam upaya 

membangun corporate 

image melalui 

komunikasi terhadap 

pengunjung/tamu 

yang berkunjung 

dilingkungan 

perusahaan. 

Dalam penelitian ini, 

bahwa sebuah 

perusahaan meskipun 

memiliki citra yang 

baik harus tetap terus 

membangun citra 

positifnya, disini 

peran Public Relations 

dibutuhkan dalam 

membangun image 

Solo Grand Mall. 

Penelitian ini 

menggaris bawahi 

pentingnya 

menciptakan citra 

positif pada 

pandangan publik. 

Pendekatan Penelitian ini 

menggunakan metode 

deskriptif Kualitatif, 

yakni dengan 

melakukan wawancara 

langsung dengan 

informan serta 

observasi. 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian deskriptif 

dan pendekatan 

kualitatif. 

Penelitian ini 

membandingkan dua 

metode PR yang 

banyak digunakan 

untuk menentukan 

mana yang lebih 

efektif dalam 

menciptakan citra 

organisasi yang positif 

Tujuan 

Penelitian 

Untuk Mengetahui 

Strategi komunikasi 

Public Relations 

dalam membangun 

corporate image oleh 

divisi Public Relations 

melalui factory visit di 

PT Djarum Kudus. 

Untuk mengetahui dan 

mendapatkan 

gambaran yang jelas 

mengenai bagaimana 

peran Public Relations 

dalam membangun 

image Solo Grand 

Mall sebagai “One 

Stop Shopping 

Recreation and 

Family 

Entertainment”. 

Untuk mengetahui 

fungsi PR dan untuk 

membandingkan 

metode PR yang 

paling efektif dalam 

menciptakan citra 

organisasi yang 

positif. 

Hasil 

Penelitian 

Dalam membangun 

corporate image oleh 

PT Djarum Kudus 

melakukan strategi 

khusus yaitu pertama, 

Bahwa peran Public 

Relations Solo Grand 

Mall dalam 

membangun citra 

perusahaan dapat 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

PR bisa menciptakan 

gambar  publik yang 

posistif. Selain itu 



9 

 

 
 

hubungan 

kekeluargaan yang 

diterapkan oleh 

perusahaan kepada 

pengunjung. Kedua, 

menjadikan 

pengunjung merasa 

senang dalam 

berkunjung menjadi 

faktor penting dalam 

factory visit. Ketiga, 

memberikan hadiah 

kenang-kenangan 

kepada pengunjung 

agar selalu ingat 

dengan PT Djarum 

Kudus. 

dikatakan sukses. 

Terbukti dengan 

adanya event-event 

yang sesuai target 

khalayaknya, 

kerjasama dengan 

internal dan eksternal 

perusahaan pada 

khususnya yang 

terjalin semakin baik 

dan publikasi media 

yang teratur. 

menganggap bahwa 

metode tersebut 

berfokus bukan pada 

kepribadian 

pemimpinnya tetapi 

lebih pada tujuan, 

seperti akan 

memfasilitasi citra 

publik yang positif 

atau minimal 

memberikan informasi 

atau pemahaman 

positif kepada publik. 

 

Jika dibandingkan, ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan akan dipaparkan beberapa hal dibawah ini, sebagai 

berikut: 

1. Data yang ingin diperoleh peneliti dengan cara mengakses dari 

sumber-sumber yang valid yaitu sumber yang memang mempunyai 

informasi dan mempunyai banyak pengalaman dalam bidangnya serta 

data yang telah didapat nantinya akan dipadukan dengan dokumentasi 

gambar dan foto. 

2. Penelitian ini meneliti Solo Paragon Lifestyle Mall yang dimana 

merupakan mall pertama di Kota Solo yang mengusung konsep mix-

used development yaitu menggabungkan konsep luxury apartement, 

citywalk dan lifestyle mall. 
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Dari uraian latar belakang permasalahan diatas peneliti tertarik mengetahui 

sejauh mana strategi Public Relations dalam melaksanakan fungsinya guna 

meningkatkan citra perusahaan. Dan atas dasar itulah penulis mengangkatnya 

dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Strategi Public Relations Solo Paragon 

Lifestyle Mall Dalam Meningkatkan Corporate Image Melalui Tema “Shopping, 

Dining and Entertainment” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

mengenai “Bagaimana strategi Public Relations Solo Paragon Lifestyle Mall 

dalam meningkatkan Corporate Image melalui tema “Shopping, Dining And 

Entertainment?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti jelaskan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana strategi Public Relations 

Solo Paragon Lifestyle Mall dalam meningkatkan Corporate Image melalui tema 

“Shopping, Dining and Entertainment.” 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang dapat 

meningkatkan citra positif di Solo Paragon Lifestyle Mall. 
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2. Memberikan gambaran atau deskripsi sejauh mana strategi Public 

Relations Solo Paragon Lifestyle Mall dalam meningkatkan corporate 

image. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

Komunikasi memang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Bahkan komunikasi sudah ada sejak jaman dahulu. Seiring perjalanannya 

hingga sampai sekarang, komunikasi sangat dibutuhkan manusia untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi juga membentuk sistem sosial 

yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebab karena berkomunikasi, 

orang bisa tahu segala sesuatu dan untuk berbagi informasi, gagasan 

ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di 

dalamnya guna mencapai kesamaan makna melalui interaksi dengan orang 

lain. 

Dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi merupakan suatu 

tindakan yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan 

informasi atau pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan serta upaya 

yang dilakukan dengan tujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika 

dua orang berkomunikasi maka pemahaman yang sama terhadap pesan 

yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. 

Komunikasi (communication) berasal dari bahasa Latin communis 

yang berarti sama. Communico, communicatio atau communicare yang 

berarti membuat sama (make to common). Secara sederhana komunikasi 
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dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang 

yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada 

kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya 

(communication depends on our ability to understand one another) dan 

kemampuan penyesuaian dengan pihak yang diajak berkomunikasi 

(Hermawan, 2012: 4). 

Komunikasi adalah proses yang melibatkan seseorang untuk 

menggunakan tanda-tanda (alamiah atau universal) berupa simbol-simbol 

(berdasarkan perjanjian manusia) verbal atau non verbal yang didasari atau 

tidak didasari yang bertujuan untuk memengaruhi sikap orang lain 

(Liliweri, 2008: 4). 

Dari beberapa definisi diatas, bahwa komunikasi sebagai aktivitas 

juga meliputi beberapa unsur:  

a. Pengirim (sender) atau sumber (resource) adalah individu, kelompok 

atau organisasi berperan untuk mengalihkan (transferring) pesan. 

b. Encoding adalah pengalihan gagasan kedalam pesan. 

c. Pesan (message), gagasan yang dinyatakan oleh pengirim kepada 

orang lain. 

d. Saluran (media), media dari komunikasi, merupakan tempat di mana 

sumber menyalurkan pesan kepada penerima, misalnya melalui 

gelombang suara, cahaya, atau halaman cetakan dll. 

e. Decoding adalah pengalihan pesan ke dalam gagasan. 

f. Penerima (reseiver), individu atau kelompok yang menerima pesan. 
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g. Umpan balik (feed back), reaksi terhadap pesan. 

h. Gangguan (noise), efek internal atau eksternal akibat dari peralihan 

pesan. 

i. Bidang pengalaman (field of experience), bidang atau ruang yang 

menjadi latar belakang informasi dari pengirim maupun penerima. 

j. Pertukaran makna (shared meaning), bidang atau ruang pertemuan 

(tumpang tindih) yang tercipta karena kebersamaan. 

k. Konteks (context), situasi, suasana, atau lingkungan fisik, non-fisik 

(sosiologis-antropologis, psikologis, politik, ekonomi, dan lain-lain).  

(Liliweri, 2008: 17-18) 

Secara umum ada lima kategori fungsi (tujuan) utama komunikasi, yakni: 

a. Sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi agar dapat 

diketahui penerima. 

b. Sumber menyebarluaskan informasi dalam rangka mendidik 

penerima. 

c. Sumber memberikan instruksi agar dilaksanakan penerima. 

d. Sumber memengaruhi konsumen dengan informasi yang persuasif 

untuk mengubah persepsi, sikap dan perilaku penerima. 

e. Sumber menyebarluaskan informasi untuk menghibur sambil 

memengaruhi penerima ( Liliweri, 2008: 18). 

Menurut Uchjana (2001: 11), proses komunikasi terbagi menjadi 

dua tahap, yakni secara primer dan secara sekunder: 
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a. Proses Komunikasi secara Primer 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian 

pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai 

media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, 

gambar, warna dan lain sebagainya yang secara langsung mampu 

“menerjemahkan” pikiran dan atau perasaan komunikator kepada 

komunikan. 

b. Proses Komunikasi secara Sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian 

pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat 

atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai 

media pertama.  

Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam 

melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada 

di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, 

surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi adalah media 

kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. 

Dalam meningkatkan citra perusahaan, melakukan komunikasi 

merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan dalam upaya-upayanya 

menyampaikan segala sesuatu tentang perusahaan tersebut. Bisa dibilang 

komunikasi mendatangkan efektifitas yang besar dan menghasilkan 

hubungan dan pengertian yang lebih baik antara pihak internal 
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perusahaaan maupun pihak eksternal perusahaan. Dalam hal ini, Solo 

Paragon Lifestyle Mall selalu melakukan komunikasinya untuk 

memberikan informasi ataupun berbagi informasi tentang segala hal yang 

berkaitan dengan mall. Sebab, komunikasi jika dilakukan dengan baik 

maka juga akan berdampak pada perusahaan itu sendiri, sehingga 

informasi yang disampaikan dapat dan mudah diterima oleh publik. Selain 

itu, jika perusahaan berada pada suatu permasalahan, dengan melakukan 

komunikasi secara signifikan merupakan langkah efektif guna 

meminimalkan permasalahan. 

2. Public Relations 

International Public Relations Association (IPRA) mendefinisikan 

PR sebagai berikut: 

(“Publik Relations merupakan fungsi manajemen dari sikap budi yang 

direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi-

organisasi, lembaga-lembaga umum dan pribadi dipergunakan untuk 

memperoleh dan membina saling pengertian, simpati dan dukungan dari 

mereka yang ada hubungan dan diduga akan ada kaitannya, dengan cara 

menilai opini publik mereka, dengan tujuan sedapat mungkin 

menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan guna mencapai kerja 

sama yang lebih produktif dan untuk memenuhi kepentingan bersama 

yang lebih efisien dengan kegiatan penerangan yang terencana dan 

tersebar luas”(Rumanti 2005: 11). 

 
Public Relations adalah manajemen dari semua komunikasi dalam 

organisasi dan antara organisasi dengan audiens luar. Tujuannya adalah 

untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara organisasi dengan 

audiensnya (Oliver, 2008: 4). Selain itu juga memiliki kedudukan yang 

strategis untuk menciptakan pengertian dan memperoleh suatu dukungan 
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publik melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan 

publik. 

Menurut Scott M. Cutlip, Allen H. Center dan Glen M. Broom 

dalam bukunya yang berjudul “Effective Public Relations”, yaitu: 

“Public Relations adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap 

publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individu dan 

organisasi yang punya kepentingan publik, serta merencanakan dan 

melaksanakan program aksi dalam rangka mendapatkan pemahaman 

dan penerimaan publik” (Cutlip & Center, 2007: 5). 

 

Sedangkan menurut Frank Jefkins dalam bukunya yang berjudul 

“Public Relations”, mengatakan : 

“Pada intinya humas atau Public Relations tersebut senantiasa 

berkenaaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui 

pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan 

muncul suatu dampak, yakni berupa perubahan, yang positif” (Jefkins, 

1995: 2). 

 

Public Relations dalam sebuah perusahaan juga mempunyai fungsi 

utama yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik 

antara lembaga/organisasi dengan publiknya, intern maupun ekstern, 

dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan 

partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) 

yang menguntungkan lembaga atau organisasi (Rachmadi, 1994: 21). 

Dalam fungsi Public Relations berkaitan dengan intern dan ekstern, 

hal ini juga sesuai dengan tugas Public Relations yang dibagi menjadi dua, 

yaitu ke dalam (internal), untuk membina sikap mental para karyawan dan 

staffnya agar tumbuh ketaatannya, semangat, patuh dan mempunyai rasa 
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tanggung jawab untuk memajukan lembaga atau perusahaannya. 

Sedangkan tugas Public Relations ke luar (eksternal) yaitu untuk 

menumbuhkan sikap dan citra positif dari masyarakat dalam segala hal. 

Berikut penjelasan F. Rachmadi (1995: 53) dalam bukunya “Public 

Relations dalam Teori dan Praktek” tentang tugas Public Relations sebagai 

berikut: 

a. Ke dalam (Internal) 

1) Membina sikap mental para karyawan agar dalam diri mereka 

tumbuh ketaatan, kepatuhan dan dedikasi terhadap lembaga atau 

perusahaan dimana mereka bekerja. 

2) Menumbuhkan semangat korps atau kelompok yang sehat dan 

dinamis. 

3) Mendorong tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk 

memajukan lembaga atau perusahaannya. 

b. Ke luar (Eksternal) 

Yaitu mengusahakan tumbuhnya sikap dan image (citra) masyarakat 

yang positif terhadap segala kebijakan dan langkah tindakan 

organisasi perusahaan. 

Dalam jurnal Satterfield (2012: 73), bahwa Public Relations dalam 

proses komunikasi strategis dapat membangun hubungan yang saling 

menguntungkan antara organisasi dan masyarakat. Disamping itu untuk 

meningkatkan tanggung jawab sosial dan sebagai yang mengambil 

keputusan, mempertahankan nama baik organisasi dalam jangka panjang 
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dan membantu organisasi meraih tujuan pencapaian keuntungan. Ada lima 

pokok tugas Public Relations, sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian 

informasi secara lisan, tertulis, melalui gambar (visual) kepada publik, 

supaya publik mempunyai pengertian yang benar-benar tentang  

organisasi atau perusahaan, tujuan, serta kegiatan yang dilakukan. 

b. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat 

umum atau masyarakat. Disamping itu, menjalankan dan bertanggung 

jawab terhadap kehidupan kita bersama dengan lingkungan. 

c. Memperbaiki Citra Organisasi 

Bagi PR, menyadari citra yang baik tidak hanya terletak pada bentuk 

gedung, presentasi, publikasi, dan seterusnya, tetapi terletak pada (1) 

bagaimana organisasi bisa mencerminkan organisasi yang dipercayai, 

memiliki kekuatan, mengadakan perkembangan secara 

berkesinambungan yang selalu terbuka untuk dikontrol, dievaluasi; (2) 

dapat dikatakan bahwa citra tersebut merupakan gambaran komponen 

yang kompleks. 

d. Tanggung jawab sosial. PR merupakan instrumen untuk bertanggung 

jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap tanggung 

jawab tersebut. Terutama kelompok publik sendiri, publik internal, 

dan pers. 
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e. Komunikasi 

PR mempunyai bentuk komunikasi yang khusus, komunikasi timbal 

balik, maka pengetahuan komunikasi menjadi modalnya. Dalam 

fungsinya, komunikasi itu sentral (Rumanti, 2005: 39-42). 

Menurut Cutlip & Center dalam buku Soemirat & Ardianto yang 

berjudul “Dasar-Dasar Public Relations”, proses Public Relations 

sepenuhnya dalam melaksanakan tugasnya meliputi: 

a. Fact Finding adalah mencari dan mengumpulkan fakta atau data 

sebelum melakukan tindakan. Misalnya Public Relations sebelum 

melakukan suatu kegiatan harus terlebih dahulu mengetahui apa yang 

diperlukan publik, siapa saja yang termasuk ke dalam publik, 

bagaimana keadaan publik dipandang dari berbagai faktor. 

b. Planning adalah berdasarkan fakta membuat rencana tentang apa yang 

harus dilakukan dalam menghadapi berbagai masalah itu. 

c. Communicating adalah rencana yang disusun dengan baik sebagai 

hasil pemikiran yang matang berdasarkan fakta atau data tadi, 

kemudian dikomunikasikan atau dilakukan kegiatan operasional. 

d. Evaluation adalah mengadakan evaluasi tentang suatu kegiatan, 

apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Evaluasi itu dapat dilakukan 

secara kontinyu. Hasil evaluasi ini menjadi dasar kegiatan Public 

Relations berikutnya (Soemirat & Ardianto, 2004: 90). 

Melakukan penyampaian komunikasi yang jelas dan baik harus 

diperhatikan dalam setiap penyampaiannya terhadap publiknya. Menurut 
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Rumanti, untuk mendukung tujuan tersebut, dalam hal ini dikenal berbagai 

macam media yang dapat digunakan dalam kegiatan PR. Secara garis 

besar media tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Media cetak, termasuk didalamnya adalah house journal, surat kabar, 

majalah, dan sebagainya. 

b. Broadcasting media, termasuk di dalamnya adalah radio, televisi. 

c. Spesial event (kegiatan-kegiatan khusus). 

d. Media luar ruang, termasuk di dalamnya spanduk, papan reklame, 

poster, dan lain-lain (Rumanti, 2005: 118). 

Public Relations dalam mempererat hubungan dan memberikan 

informasinya agar sampai ke masyarakat agar tercipta opini public yang 

menguntungkan perusahaan harus terus dilakukan. Komunikasi ke luar 

dengan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut: 

a. Melalui kontak pribadi (personal contact), seorang Public Relations 

yang berhubungan dengan publiknya harus selalu bersikap ramah, 

sopan, selalu bersedia mendengarkan apa yang dikatakan dan 

ditanyakan publik, sabar dalam melayani mereka dan tidak 

menangguhkan sesuatu pelayanan yang segera dapat dilakukan. 

b. Melalui media massa, seperti 

1) Press Release 

2) Hubungan dengan pers (Press Relations) 

3) Hubungan dengan masyarakat (Community Relations) 

4) Publisitas (Publicity) 

5) Melalui media komunikasi lainnya (Rachmad, 1994: 53). 
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Dalam hal ini, keberadaan Public Relations dalam sebuah 

perusahaan khususnya pusat perbelanjaan seperti mall memang sangatlah 

penting untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dari sebuah perusahaan. 

Bisa dibilang Public Relations merupakan ujung tombak dari sebuah 

perusahaan untuk menjaga, membentuk, menyebarkan informasi, sebagai 

penghubung antara perusahaan dengan pihak eksternal serta untuk 

meningkatkan citra positif perusahaan dimata publiknya. Public Relations 

dalam meningkatkan citra perusahaan juga mempunyai strategi-strategi 

sendiri yang tentunya sudah terkonsep, terkoordinir dan matang, sehingga 

ketika Public Relations melakukan strateginya, diharapkan muncul suatu 

dampak yang positif dan pastinya juga berpengaruh pada meningkatnya 

citra perusahaan yang lebih baik. 

3. Corporate Image 

Untuk mengetahui citra seseorang terhadap suatu obyek dapat 

diketahui dari sikapnya terhadap obyek tersebut. Citra terbentuk 

berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima 

seseorang. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku 

tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra 

kita tentang lingkungan.  

Corporate image atau yang biasa disebut dengan citra perusahaan 

adalah sikap masyarakat terhadap sebuah organisasi, bagaimana mereka 

memahaminya dengan dengan baik dan apa yang mereka sukai atau tidak 

sukai tentang organisasi tersebut (Moore, 2005: 115). 
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Citra perusahaan (corporate image) adalah citra dari suatu 

organisasi secara keseluruhan, bukan sekadar citra atas produk dan 

pelayanannya. Citra perusahaan ini terbentuk dari banyak hal, seperti 

sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan dan 

stabilitas keuangan, kualitas produk, keberhasilan ekspor, hubungan 

industri yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja, kesediaan 

turut memikul tanggung jawab sosial dan komitmen mengadakan riset 

(Ardianto, 2011: 100). 

Maka dari itu citra perusahaan merupakan salah satu bagian 

terpenting yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan besar maupun 

perusahaan kecil demi keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Sekarang ini 

banyak sekali perusahaan atau organisasi yang memahami sekali perlunya 

memberi perhatian yang lebih untuk meningkatkan suatu citra yang baik 

yang dapat menguntungkan dan berdampak baik pula bagi suatu 

perusahaan yang tidak hanya melepaskan diri terhadap terbentuknya suatu 

kesan negatif dari publik. 

Jika perusahaan berhasil meningkatkan imagenya dengan baik, 

maka juga akan berdampak positif pada bertambahnya jumlah pengunjung, 

dengan demikian secara otomatis akan berdampak pula dengan 

meningkatnya penjualan dan pembelian dan akan menambah benefit pada 

perusahaan tersebut. 

Citra yang baik dari sebuah perusahaan sangat diperlukan, sebab 

citra berdampak pada persepsi publik dan organisasi dalam berbagai hal 
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terhadap suatu perusahaan. Menurut Lyons dan Marler (2009: 61) dampak 

dari image yang dibentuk dengan baik, serta apabila image perusahaan 

teroganisasi dengan baik, maka menghasilkan pemasukan yang signifikan 

bagi perusahaan. Wajah perusahaan di mata khalayak juga semakin baik, 

sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan benefit. Ketika 

perusahaan bisa mengelola image perusahaannya, maka hubungan 

perusahaan dengan khalayak atau konsumen pun akan semakin kuat dan 

persepsi khalayak terhadap image perusahaan menjadi semakin baik. 

Dalam pelaksanaannya PR (Public Relations) menggunakan 

komunikasi untuk memberitahu, mempengaruhi, dan mengubah 

pengetahuan, sikap, dan perilaku publik sasarannya. Hasil yang ingin 

dicapai dalam kegiatan PR pada intinya adalah good image (citra baik), 

goodwill (itikad baik), mutual understanding (saling pengertian), mutual 

confidence (saling mempercayai), mutual appreciation (saling 

menghargai), dan tolerance (toleransi) (Soemirat dan Ardianto, 2004: 14). 

Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan 

pengertian sistem komunikasi dijelaskan oleh John S. Nimpoeno, sebagai 

berikut: 
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(Sumber: Soemirat dan Ardianto, 2004: 116) 

 

Gambar 1.4. Model Pembentukan Citra 

Pengalaman Mengenai Stimulus.  

(Sumber: Soemirat & Ardianto, 2004: 114) 

 

Public Relations digambarkan sebagai input-output, proses intern 

dalam model ini adalah pembentukan citra, sedangkan input adalah 

stimulus yang diberikan dan output adalah tanggapan atau perilaku 

tertentu. Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus 

yang berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. 

Stimulus (rangsang) yang diberikan pada individu dapat diterima atau 

ditolak. 

Jika rangsang ditolak proses selanjutnya tidak akan berjalan, hal ini 

menunjukkan bahwa rangsang tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi 

individu karena tidak ada perhatian dari individu tersebut. Sebaliknya, jika 

rangsang itu diterima oleh individu, berarti terdapat komunikasi dan 

terdapat perhatian dari organisme, dengan demikian proses selanjutnya 

dapat berjalan. 

Empat komponen (persepsi, kognisi, motivasi, sikap) diartikan 

sebagai citra individu terhadap rangsang. Ini disebut sebagai “picture in 
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our head” oleh Walter Lipman (dikutip Soemirat & Ardianto, 2004: 115). 

Jika stimulus mendapat perhatian, individu akan berusaha untuk mengerti 

tentang rangsang tersebut. Empat komponen tersebut, sebagai berikut: 

a. Persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur 

lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan 

kata lain, individu akan memberikan makna terhadap rangsang 

berdasarkan pengalamannya mengenai rangsang. Kemampuan 

mempersepsi itulah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. 

Persepsi atau pandangan individu akan positif apabila informasi yang 

diberikan oleh rangsang dapat memenuhi kognisi individu. 

b. Kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. 

Keyakinan ini akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang 

tersebut, sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang 

cukup yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. Motivasi 

dan sikap yang ada akan menggerakkan respons seperti yang 

diinginkan oleh pemberi rangsang. 

c. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. 

d. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berprestasi, berpikir, dan 

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan 

perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan 

cara-cara tertentu. Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. 
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Sikap menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap 

sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan dan diinginkan. 

Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap ini juga dapat 

diperteguh atau diubah. 

F. Kerangka Pemikiran 

Citra perusahaan juga merupakan gambaran atau kesan psikologis dari 

berbagai kegiatan suatu perusahaan di mata khalayak publiknya yang 

berdasarkan pengetahuan, tanggapan, penglihatan mereka serta pengalaman-

pengalaman yang telah diterimanya. Penilaian tersebut terhadap citra 

perusahaan oleh publiknya bisa berbentuk citra baik, sedang dan buruk. 

Strategi Public Relations didalam suatu perusahaan untuk 

meningkatkan corporate image sangatlah penting demi kemajuan 

kelangsungan perusahaan tersebut, sebab image (citra) suatu perusahaan juga 

merupakan identitas perusahaan itu sendiri. Maka dalam hal ini Solo Paragon 

Lifestyle Mall dalam meningkatkan corporate imagenya di mata 

publik/masyarakat melalui tema “Shopping, Dining and Entertainment” bisa 

dengan melakukan berbagai macam kegiatan komunikasi untuk mengirim 

pesan, baik itu komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Berdasarkan 

uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini sebagaimana tergambar 

berikut ini: 
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Gambar 1.5. Kerangka Pemikiran. 

(Sumber:  Soemirat dan Ardianto, 2004: 115) 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penerapan metode penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan serta untuk melukiskan dan menggambarkan keadaan 

obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan 

fakta-fakta. Jadi data yang diperoleh dan dikumpulkan dari narasumber 

berupa kata-kata, gambar dan bukan data angka. 
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Dalam membantu menganalisis data yang akan diperoleh 

sebagaimana yang ada di lapangan menggunakan rumus 5 W + 1 H (Who, 

What, When, Where, Why, dan How). Selain What (data dan fakta yang 

dihasilkan dari penelitian), How (bagaimana proses data itu berlangsung), 

Who (siapa saja yang bisa menjadi informan kunci dalam penelitian), 

Where (di mana sumber informasi penelitian itu bisa digali atau 

ditemukan), dan When (kapan sumber informasi itu bisa ditemukan), dan 

yang paling penting Why (analisis lebih dalam atau penafsiran/interpretasi 

lebih dalam ada apa di balik fakta dan data hasil penelitian itu, mengapa 

bisa terjadi seperti itu). 

2. Waktu dan Tempat 

Waktu penelitian pada saat akan melakukan wawancara dengan 

informan disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan. Selama proses 

wawancara, selain menggunakan tape recorder, peneliti juga membuat 

catatan dengan tujuan untuk menuliskan kembali situasi atau keadaan pada 

saat berlangsungnya wawancarai. Hal ini dilakukan untuk membantu 

peneliti untuk mencari pokok-pokok penting pada saat wawancara. 

Penelitian ini berlokasi di Management PT Sunindo Gapura Prima (Solo 

Paragon Lifestyle Mall). 

Alamat   : Jl. Yosodipuro No. 133 Solo 

Website  : www.solo-paragon.com 

Telepon  : +62 (271) 727 306 

Fax   : +62 (271) 727 302 
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3. Sumber Data 

a. Sumber Primer 

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data yang dimana data tersebut diperoleh dari pihak yang 

bersangkutan atau berhubungan langsung dengan masalah penelitian. 

Dalam penelitian ini melibatkan manusia sebagai subjek atau sampel 

untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Mereka yang 

terlibat langsung atau dalam kata lain mengetahui persoalan dan 

permasalahan yang diteliti biasanya cenderung bersifat kaya informasi 

yang dimana informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk data 

penelitian. 

b. Sumber Sekunder 

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat sumber lain, literatur, dokumentasi 

atau lewat dokumen resmi yang tentunya berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiono (2006: 224-225), teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan 

pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan 

teknik pengumpulan data lebih banyak pada observation (observasi), 

interview (wawancara) dan dokumentasi. 
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a. Observasi 

Kegiatan memperoleh informasi atau data melalui penggalian dan 

pengamatan langsung tanpa mediator untuk melihat dengan dekat 

kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Disini peneliti melakukan 

observasi untuk melihat dan mengamati bukti secara nyata 

sebagaimana adanya yang ada dilapangan berdasarkan informasi yang 

didapat, yang kemudian hasil pengamatan tersebut untuk dijadikan 

data perbandingan bagi peneliti. Data atau informasi yang diperoleh 

oleh peneliti ini berupa gambar atau foto kegiatan dan catatan 

lapangan. 

b. Wawancara 

Yaitu Percakapan atau suatu cara mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar 

mendapatkan informasi penting yang lengkap dan mendalam tentang 

suatu objek. Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data 

dan menggali informasi dengan melakukan tanya jawab langsung 

dengan informan yang dimana alur pertanyaan tersebut sudah diatur 

dan telah terstruktur serta telah ditetapkan sebelumnya secara rinci 

oleh peneliti. 

c. Dokumentasi 

Yaitu menggumpulkan data atau informasi dengan menganalisis dan 

mempelajari dokumen-dokumen resmi, literatur atau buku-buku, 

dokumentasi gambar atau foto dan sumber tertulis lainnya. Disini 
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peneliti menggunakan dokumentasi seperti gambar, foto, dokumen 

dan publikasi dari media untuk memperoleh data-data tambahan 

terkait permasalahan ataupun persoalan yang diteliti. 

5. Teknik Sampling 

Menurut Ruslan (2003: 146) bahwa purposive sampling yaitu 

dalam pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang 

dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang 

digunakan untuk menentukan informan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu dengan mengambil subjek penelitian yang 

memenuhi kriteria yang dimana kriteria tersebut dibuat dan sudah 

ditentukan oleh peneliti.  

Disini peneliti akan memilih informan dengan kriteria informan 

yang dipilih haruslah sumber yang valid, sesuai dengan permasalahan yang 

diangkat, mempunyai informasi yang akurat tentang Solo Paragon 

Lifestyle Mall dan informan tersebut harus berpengalaman dalam bidang 

kerjanya. Informan tersebut yaitu 1) Public Relations, sebab mempunyai 

informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan, 2) Marketing 

Communications, sebab dalam hal ini Public Relations dan Marketing 

Communications merupakan satu Departement yang disebut Public Relations 

and Marketing Communications Departement, selain itu juga atas 

pertimbangan peneliti karena Public Relations juga selalu bekerjasama dengan 

Marketing Communications dalam setiap kegiatan ataupun program yang 
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dilakukan, 3) peneliti memilih salah satu pengunjung Solo Paragon Lifestyle 

Mall yang bersedia untuk diwawancarai. 

Peneliti dengan memilih informan mana yang dianggap 

mengetahui, diyakini memang mengetahui persoalan dan dianggap 

mempunyai informasi yang akurat mengenai persoalan ataupun 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, hal ini akan 

mempermudahkan dalam memperoleh informasi dan mendapatkan data 

yang valid yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 

6. Validitas Data 

Validitas dalam sebuah penelitian digunakan sebagai suatu alat 

ukur itu mengukur sesuatu, mengetahui sejauhmana keabsahan atau 

akurasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data untuk 

mencari dan mengakses dari berbagai sumber-sumber yang tentunya lebih 

bervariasi guna memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan data yang 

seakurat mungkin berkenaan dengan permasalahan yang yang diangkat. 

Sebab dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, hal ini akan 

membantu peneliti untuk mengetahui dan menemukan hasil akhir dari 

penelitian ini. 

7. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2006: 224) Analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 
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mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Sementara itu menurut Sutopo (2002: 80) menggambarkan Interaktif 

Models of Analisys sebagai berikut: 

 

Gambar 1.6. Interaktif Models of Analysis. 

(Sumber: Sutopo, 2002: 80) 

 

Teknik analisis data terdiri dari beberapa komponen. Komponen-

komponen analisis data yang digunakan tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan dengan berbagai macam cara antara lain 

menggunakan catatan lapangan, hasil wawancara, dokumentasi 

gambar atau foto. Data-data yang diperoleh digunakan sebagai bahan 

acuan masalah yang akan diteliti. 

 

Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi 

Reduksi Data Sajian Data 

Pengumpulan Data 
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b. Data Reduction (Reduksi Data) 

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, 

melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan dan meringkas 

data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-

catatan (memo) mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan 

dengan aktivitas serta proses-proses sehingga dapat menemukan tema-

tema, kelompok-kelompok dan pola-pola data. Catatan yang 

dimaksudkan di sini tidak lain adalah gagasan-gagasan atau ungkapan 

yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui. 

c. Data display (Penyajian tata) 

Melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data (data display), 

yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data 

yang lain. Data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atas gagasan-

gagasan yang kemudian saling dikaitkan sesuai dengan kerangka teori 

yang digunakan. Gambar-gambar dan diagram yang menunjukan 

keterkaitan antara gejala satu dengan gejala lain sangat diperlukan 

untuk kepentingan analisis data. 

d. Conclusion Drawing (Penarikan kesimpulan) 

Tahap akhir dalam penelitian yaitu penarikan kesimpulan. Pada 

bagian ini, penelitimelakukan tahap penarikan kesimpulan dari tiap-

tiap data yang sudah dikategorikan. 




