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A.

Latar Belakang Masalah
Seiring dengan kemajuan peradaban manusia dan datangnya era globalisasi yang semakin

mendunia, perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan informasi mengalami peningkatan
dengan pesatnya. Sejalan dengan itu, manusia terus berusaha agar mengetahui segala informasi
denganmudah dan cepat. Dalam hal ini, media massa sebagai salah satu media yang selalu
memberikan informasi dengan masyarakat. pentingnya sebuah informasi menjadikan media
massa sebagai salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat pada umumnya. Berita atau
informasi terbaru selalu datang setiap waktu dan dapat diakses secara cepat oleh masyarakat
melalui media massa, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik.
Media informasi yang dikenal dan melekat pada masyarakat adalah surat kabar. surat kabar
merupakan sumber informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan dan gambar yang tercetak.
Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, peranan surat kabar semakin tergeser oleh
media elektronik seperti internet, radio, dan tv. Internet untuk kalangan terbatas yang lebih suka
paperless, tv dan radio mampu mempengaruhi serta menyeleksi informasi mana yang penting
untuk dikonsumsi dan mana yang tidak.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indoesia, media massa adalah sarana dan saluran resmi
sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.1
Salah satu bidang industri informasi yang banyak kita jumpai adalah industri media massa,
yakni surat kabar. Surat kabar menjadi salah satu media yang telah lama digunakan masyarakat
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untuk mengakses informasi. Setiap perusahaan penerbitanpers tentunya mengharapkan kegiatan
pemasarannya berjalan sesuai yang diharapkan dan mampu mencapai tujuan yang
diingkan.Seiring dengan kemajuan zaman, munculnya berbagai media cetak baru membuat
persaingan dalam industri ini menjadi sangat ketat. Selain itu, perkembangan pesat teknologi
dalam bidang informasi berdampak besar terhadap kondisi industri media cetak. Menurut survei
yang dilakukan Ac Nielsen tahun 2009 menyatakan bahwa prosentase penurunan pembaca media
cetak sebesar 20% di tahun 2009, sedangkan untuk prosentase pembelian media cetak sendiri
mengalami penurunan hingga 40%. 2 Penurunan tersebut karena banyaknya media online yang
memberikan berita yang lebih aktual dalam penyajiannya, sehingga masyarakat lebih memilih
media online dibandingkan media cetak.

Media cetak merupakan salah satu media tertua yaitu media yang memiliki kekuatan besar
menyangkut penyaluran informasi. Media cetak seiring perkembangannya merupakan media
yang terdiri dari lembaran kertas yang terisi dengan sejumlah kata, kalimat, gambar, dan wacana
yang ditata rapi serta berisikan berbagai macam informasi-informasi, ilmu pengetahuan dan
teknologi, hiburan, tips, lapangan pekerjaan, bisnis, aspirasi, opini, promosi dan juga mengenai
kejadian di dalam dan luar negara.
Media cetak, khususnya surat kabar, adalah bentuk komunikasi massa. Sebagai bentuk
komunikasi massa, media cetak memberikan informasi kepada sejumlah khalayak yang tersebar,
heterogen, dan anonim berupa berita tentang wacana hal, peristiwa, atau realitas yang terjadi
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di.masyarakat. Namun, berita yang diturunkan oleh media di satu sisi ada yang sesuai, di sisi lain
kadang kala tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Media cenderung
mengkonstruksikan terlebih dahulu realitas yang didapatnya. 3
Sekian tahun lalu keberadaan koran dianggap segera berakhir. Kalau bisa bertahan setelah
adanya televisi, koran dinilai tidak akan banyak berpengaruh lagi. Tapi masih banyak orang
menyukai koran. Beberapa orang bersantai-santai atau berbincang- bincang di minggu pagi
ditemani koran.
Koran dalam bentuk media cetak merupakan salah satu bentuk media massa yang sudah
ada sejak beratus tahun lalu, dan menjadi bagian dari masyarakat. Koran berfungsi sebagai media
informasi dan sarana edukasi bagi masyarakat. Informasi yang dihasilkan dari koran bisa
dipergunakan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan.
Pagaralam Post merupakan koran daerah Kota Pagaralam, yang memberikan informasi
kejadian yang ada di wilayah atau kecamatan Kota Pagaralam. Harian umum Pagaralam Post
adalah salah satu cabang media dari Sumatera Ekspres Group. Media cetak ini berdiri di Kota
Pagar Alam pada tanggal 5 februari 2009 yang sekarang beralamat di Jl Mayjen S Parman No 34
RT/RW :15/05 Kel Beringin Jaya Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam.
Harian umum Pagaralam Post hadir sebagai koran harian yang lebih mengacu kepada life
style dan berita yang ringan serta berita yang mengandung unsur-unsur yang masih tren di
kalangan masyarakat. Salah satunya adalah berita perlombaan ajang pemilihan wajah pagaralam,
ajang ini merupakan salah satu strategi harian umum pagaralam post untuk menarik minat
masyarakat kota pagaralam untuk membeli koran guna meningkatkan penjualan.
Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terusmenerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para
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pelanggan di masa depan.4 Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat
terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru
dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensiinti (core competencies). Perusahaan
perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.
Seperti kita ketahui media cetak koran sekarang ini sudah kurang diminati oleh masyarakat
karena masyarakat cenderung menggunakan teknologi atau media massa online melalui
handphone yang dengan mudah dapat mengetahui informasi dengan cepat. Oleh sebab itu koran
harian umum pagaralam post berinisiatif agar masyarakat tetap tertarik membeli koran harian
umum pagaralam post dengan mengadakan ajang pemilihan wajah pagaralam. Ajang pemilihan
wajah pagaralam ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan koran harian umum Pagaralam
Post.
Surat kabar adalah bentuk komunikasi massa yang memberikan informasi dan berita
kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim berupa berita tentang wacana
hal, peristiwa, realitas, dan kegiatan lainnya yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu
perusahaan surat kabar harus mengemas dan menyajikan produknya berupa berita dan informasi
serta kegiatan atau event yang benar-benar dibutuhkan masyarakat guna meningkatkan minat
para konsumen surat kabar. Selain isi berita yang diberikan harus berdasarkan fakta dan bisa
diterima oleh publik sehingga masyarakat menjadi percaya, pada berita yang disajikan oleh
media surat kabar.5
Perusahaan media tidak bisa hanya mengandalkan produk (news) mempertahankan
pembaca atau konsumen surat kabar, namun juga membutuhkan reputasi sebagai alat untuk
meningkatkan kepercayaan konsumen dalam memenangkan persaingan dalam penjualan surat
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kabarkoran. Oleh karena itu ajang PWP yang diadakan Harian Umum Pagaralam Post adalah
salah satu cara perusahaan media surat kabar dalam meningkatkan penjualan koran demi
menciptakan dan merebut pasar di kota pagaralam, serta ajang pemilihan wajah pagaralam ini
menjadi faktor pertimbangan dalam meningkatkan penjualan Harian Umum Pagaralam Post di
Kota Pagaralam secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai
Strategi Ajang PWP (Pemilihan Wajah Pagaralam) Dalam Upaya Peningkatan Penjualan
Harian Umum Pagaralam Post.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah
1. Bagaimana Strategi Ajang Pemilihan Wajah Pagaralam Dalam Upaya Peningkatan
Penjualan Harian Umum Pagaralam Post?
2. BagaimanaPenjualan Harian Umum Pagaralam Post Sebelum dan

Sesudah Adanya

Ajang Pemilihan Wajah Pagaralam?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana
strategi ajang PWP dalam upaya peningkatan penjualan harian umum Pagaralam Post serta
bagaimana penjualan koran harian umum Pagaralam Post sebelum dan sesudah adanya ajang
PWP.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:
1.

Manfaat Teoritis
Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang strategi ajang

pemilihan wajah pagaralamdalam upaya peningkatan penjualan harian umum pagaralam post,
khususnya bagi program studi manajemen media massa, dan jurnalisme foto.
2.

Manfaat Praktis
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pagaralam post untuk dapat

lebih meningkatkan kreatifitasnya, seperti adanya ajang pemilihan wajah pagaralam agar
kedepanya penjualan dan peminat koran harian umum pagaralam post lebih banyak dan
meningkat.
E. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan kumpulan referensi dari penelitian terdahulu yang digunakan
sebagai rujukan penulisan karya ilmiah.
Pertama, Penelitian oleh Irena Wulan Tyasmara (2016) yang berjudul “Strategi Promosi
Surat Kabar Dalam Meningkatkan Penjualan”. Dalam penelitiannya menggunakan metode
studi kasus dan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan melalui
wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitiannya adalah Perencanaan promosi surat
kabar harian Media Indonesia yang ,meliputi analisis SWOT dan analisis STP telah tepat untuk
membuat strategi promosi yang efektif, tetapi tetap diperlukannya sebuah kreativitas agar
masyarakat tetap awareness dengan media indonesia. Ketatnya persaingan media cetak saat ini
Media Indonesia mampu bersaing dengan competitor walaupun tidak menjadi market leader.

Perencanaan dari faktor internal bisa memperkuat media Indonesia untuk terus bersaing dengan
media lain, tetapi tetap melihat dan memperbaiki faktor eksternal.6
Kedua,

penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Kamaruddin, Mahasiswa

Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitiannya berjudul “Strategi
Pemasaran Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Gas Elpiji ”.Penelitian ini menggunakan
metodologi kualitatif dengan menggunakan jenis deskriptif. Hasil penelitiannya adalah strategi
pemasaran terhadap peningkatan volume penjualan gas elpiji sesuai dengan aturan Islam, pemilik gas
selalu memperhatikan kualitas produk yang dijual kepada masyarakat.7

Ketiga, penelitian dari Nadrotul Ulyah, dari Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Perbanas“Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Pada PT.
Bhirawa Steel” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah
kegiatan pemasaran perusahaan dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut melalui
pelanggan, periklanan pemasangan reklame disuatu proyek dan distribusi kalender, agenda, pena
dengan logo perusahaan,selain itu aktif menyiarkan berita- berita terkait tentang kegiatan yang
dilakukan perusahaan di website perusahaan.8
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini sangat menarik untuk diteliti
karena membahas tentang bagaimana strategi ajang PWP (Pemilihan Wajah Pagaralam Post)
dengan melakukan penelitian mendalam dalam menganalisis strategi media dengan metode
kualitatif untuk memperoleh informasi secara mendalam, khususnya dalam penelitian kepada
khalayak pengguna media. Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian-penelitian
terdahulu, penelitian ini juga akan memberikan jawaban-jawaban yang lebih mendalam.
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F. Kerangka Teori
1. Media Cetak
Media cetak merupakan media statis yang mengutamakan pesan–pesan visual. Media ini
terdiri dari lembaran-lembaran dengan sejumlah kata-kata, gambar, atau fotografi dalam suatu
tata warna serta halaman hitam putih.9
Perkembangan zaman terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi juga.
Informasi adalah sesuatu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia tak terkecuali
dengan media cetak.pengertian media cetak bagi masyarakat masih dipahami secara
sempit.banyak orang beranggapan bahwa media cetak sama dengan pengertian surat kabar atau
majalah.Padahal, jika diurai secara mendalam, media cetak tidak terbatas pada dua jenis media
itu saja. Secara harfiah pengertian media cetak bisa diartikan sebagai sebuah media penyampai
informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak, yang
disampaikan secara tertulis. Dari pengertian ini, kita bisa melihat bahwa media cetak adalah
sebuah media yang di dalamnya berisi informasi yang di dalamnya terkait dengan kepentingan
masyarakat umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu saja.
Media cetak merupakan salah satu media massa yang di cetak dalam lembaran
kertas.10Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat di samping media
elektronik dan juga media digital. Dan di tengah dinamika masyarakat yang demikian pesat,
media cetak dianggap sudah tertinggal dibandingkan dengan dua pesaingnya yakni media
elektronik dan digital. Meski demikian, bukan berarti media cetak tidak mampu meraih
konsumen yang menantikan informasi yang dibawanya.
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Media cetak khususnya surat kabar adalah bentuk komunikasi massa. Media cetak
memberikan informasi dan berita kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan
anonim berupa berita dan informasiyang benar-benar dibutuhkanoleh masyarakat. Isi yang
diberikan harus berdasarkan fakta dan bisa diterima oleh media surat kabar.11
2. Teori Strategi
Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan
jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.12
Konsep strategi menurut Fandy Tjiptono dalam bukunya yang berjudul Strategi Pemasaran
dapat di definisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu perspektif pertama, strategi
dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan
mengimplimentasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para
manajer memainkan peranan yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi
organisasi. Dalam lingkungan yang selalu mengalami perubahan strategi ini lebih banyak
diterapkan.
Sedangkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon
organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Dalam definisi ini, setiap organisasi pasti
memiliki strategi meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan
ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan
menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan.13
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Ali Moertopo menjelaskan dalam bukunya strategi kebudayaan bahwa suatu strategi tentu
tidak akan berhasil tanpa adanya rumusan pertanyaan yang mendasar, yaitu:14
1. Apa yang dilakukan
2. Mengapa strategi dilakukan demikian
3. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan strategi
4. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk menyukseskan strategi tersebut.
5. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasionalisasi strategi.
Jadi pada hakikatnya strategi merupakan rencana pokok yang harus dibuat terlebih dahulu
sebelum memutuskan untuk melakukan aktifitas sesuai dengan tujuan dasar perusahaan.
3. Ekonomi Media Massa
Perkembangan media massa menjadi institusi ekonomi melahirkan disiplin ilmu yang
disebut ekonomi media (media economics). Ekonomi media memandang media sebagai industri
atau institusi ekonomi yang berupaya mencari keuntungan. Sebagai suatu disiplin ilmu, ekonomi
media terbilang baru. Di negara-negara barat studi ini baru muncul pada 1990-an. Di Indonesia
studi ekonomi media baru muncul pada tahun 2000-an. Studi ekonomi media umumnya baru
menjadi bidang studi di dunia ilmu komunikasi. Studi ekonomi media ini semestinya juga
menjadi bidang studi di jurusan ekonomi.15
Ekonomi, menurut Samuelson dan Nordhaus, adalah studi tentang bagaimana manusia
menggunakan

sumber-sumber

yang

terbatas

untuk

memproduksi

komoditas

dan

mendistribusikannya kepada manusia atau kelompok manusia lainnya. 16Dari definisi di atas ada
tiga konsep pokok dalam ekonomi: sumber (segala sesuatu yang digunakan untuk memproduksi
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barang dan jasa), produksi (penciptaan barang dan jasa untuk konsumsi), serta konsumsi
(penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan).Sedangkan media
secara umum bisa didefinisikan sebagai sarana atau perantara atau penyebar dalam suatu proses
komunikasi. Melalui media pesan terdistribusi ke khalayak. Dalam konteks ekonomi, media
adalah institusi bisnis atau institusi ekonomi yang memproduksi dan menyebarkan informasi,
pengetahuan, pendidikan, hiburan kepada konsumen yang menjadi target.
Yang termasuk media antara lain televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid, buku, iklan,
public relations, film serta rekaman. Dalam konteks ekonomi media, televisi, radio, surat kabar
dan media lainnya tentu harus dipandang sebagai industri atau institusi bisnis. Ada sejumlah
definisi ekonomi media. Albarran mendefinisikan ekonomi media bisa didefinisikan sebagai
studi tentang bagaimana industri media menggunakan sumber-sumber yang terbatas untuk
menghasilkan jasa yang didistribusikan kepada konsumen dalam masyarakat untuk memenuhi
berbagai keinginan dan kebutuhan.
Picard menyebutkan ekonomi media berkaitan dengan bagaimana industri media
mengalokasikan berbagai sumber untuk menghasilkan materi informasi dan hiburan untuk
memenuhi kebutuhan audiens, pengiklan, dan institusi sosial lainnya. 17Dengan begitu,
berdasarkan definisi di atas, kita mengetahui terdapat tiga konsep pokok ekonomi media: sumber
ekonomi (sumber daya manusia, kamera, video tape), produksi (proses produksi media cetak,
media elektronik, film, rekaman, buku), konsumsi (konsumen atau pasar).
Problem ekonomi merupakan suatu proses yang berhubungan erat dengan masalah
produksi dan konsumsi. Hal ini meliputi pertanyaan sebagai berikut:18
1. Seberapa banyak barang atau jasa yang diproduksi;
17
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2. Bagaimana barang atau jasa itu diproduksi
3. Siapa yang akan mengonsumsi barang dan jasa itu
Sebagai institusi ekonomi, media punya problem ekonomi pula. Problem ekonomi media
merupakan proses yang berhubungan erat dengan masalah produksi dan konsumsi media. Terkait
dengan seberapa banyak barang atau jasa yang diproduksi oleh industri media, produser televisi
atau radio, misalnya, harus mempertimbangkan jumlah content atau program yang diproduksi
serta metode produksinya.
Jurgen Habermas dalam buku The Theory of Communicative Action menyebut media
sebagai institusi sosial-politik sekaligus sebagai institusi ekonomi. Sebagai institusisosial-politik,
mediaberupaya menjembatani publik dalam menyampaikan aspirasi sosial-politik mereka
terhadap penguasa dan kekuasaan. Sebagai institusi ekonomi media bekerja berdasarkan
rasionalitas ekonomi atau bisnis, yakni mencari keuntungan.19
Dennis McQuail yang dikenal sebagai ilmuwan komunikasi bahkan menempatkan media
massa sebagai industri atau institusi ekonomi sebagai dalil pertama yang mendasari bukunya
Mass Communication Theory.20 Di situ, McQuail mengatakan media merupakan industri yang
berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta
menghidupkan industri lain yang terkait; media massa juga merupakan industri tersendiri yang
memiliki peraturan atau regulasi dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut
dengan masyarakat atau institusi sosial lainnya.
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Dennis McQuail selanjutnya mengajukan 10 prinsip yang menunjukkan media sebagai
institusi ekonomi.21
1.

Media berbeda atas dasar apakah media tersebut mempunyai struktur fixed
dan variabel cost.

2.

Pasar media mempunyai karakter ganda: dibiayai oleh konsumen dan atau oleh para
pengiklan.

3.

Media yang dibiayai oleh pendapatan iklan lebih rentan atas pengaruh eksternal yang
tidak diinginkan.

4.

Media yang didasarkan pada pendapatan konsumen rentan krisis keuangan jangka
pendek.

5.

Perbedaan utama dalam penghasilan media akan menuntut perbedaan ukuran kinerja
media.

6.

Kinerja media dalam satu pasar akan berpengaruh pada kinerja di tempat lain (pasar
lain).

7.

Ketergantungan pada iklan dalam media massa berpengaruh pada masalah
homogenitas program media.

8.

Iklan dalam media yang khusus akan mendorong keragaman program acara.

9.

Jenis iklan tertentu akan menguntungkan pada masalah konsentrasi pasar dan
khalayak.

10. Persaingan dari sumber pendapatan yang sama akan mengarah pada keseragaman.
Ekonomi media mempelajari bagaimana industri media memanfaatkan sumber daya yang
terbatas untuk memproduksi konten dan mendistribusikannya kepada khalayak dengan tujuan
memenuhi beragam permintaan dan kebutuhan akan informasi dan hiburan. Media massa selain
21
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menjadi representasi ruang public yang penuh dengan dinamika social, politik dan budaya juga
menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menghasilkan surplus. Media menjadi medium iklan
utama dan karenanya menjadi penghubung dan konsumsi, antara produsen barang dan jasa
dengan masyarakat.22
Mendirikan dan mengoperasikan media massa butuh biaya mahal. Peralatan dan fasilitas
membutuhkan investasi besar. Harus ada dana untuk gaji. Media cetak harus membeli berton-ton
kertas. Untuk menutup biaya ini, media massa menjual produknya dengan berbagai cara
termasuk melakukan ajang atau event-event demi memperoleh pendapatan serta meningkatkan
penjualan dengan sedikit pengecualian, mereka berusaha mendapatkan banyak uang. 23

G. Metode Penelitian
1.

Jenis Penelitian
Metode penelitian merupakan metode yang akan digunakan dalam penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti
pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.24
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian bersifat
deskriptif yang bertujuan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis strategi ajang PWP
dalam upaya peningkatan penjualan harian umum Pagaralam Post.
2.

Jenis dan Sumber data
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data lapangan(field research). Data
lapangan(field research) adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan jenis data ini
sering di pakai dalam penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana
data dapat diperoleh. Jenis sumber data yang digunakan ada dua macam yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara lamgsung dari informan yang
ditentukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara terhadap
pihak-pihak yang berkompeten, seperti Peserta Ajang PWP dan Para Karyawan Surat Kabar
(Koran) Harian Umum Pagaralam Post.
b. Data Sekunder
Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama, di perlukan juga data tambahan
seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data
pelengkap dan penunjang di dapat dari lokasi penelitian maupun data tertulis lainnya yang
berkaitan dengan fokus penelitian,25 sumber data sekunder diperoleh dari foto, koran pagaralam
post, dan para peserta yang mengikuti ajang pemilihan wajah pagaralam.
3.

Penentuan Informan
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan

kondisi latar belakang peneliti. Teknik yang digunakan untuk menentukan informasi kunci (key
informan)yang sarat informasi, dilakukan secara sengaja yaitu (purposive) sesuai dengan fokus
penelitian. Jadi penentuan informan dalam penelitian ini digunakan secara purposive yang di
tetapkan secara sengaja dengan kriteria tertentu.26
Dalam penelitian ini Peneliti mengkategorikan informan sebagai berikut:
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a. Informan Utama: General Manager, staf dan para karyawan surat kabar (koran) harian
umum Pagaralam Post.
b. Informan Pendukung: para peserta yang mengikuti ajang PWP, Masyarakat Pagaralam,
Orang tua atau salah satu keluarga yang anaknya mengikuti ajang PWP.
4.

Unit Analisis Data
Unit analisis merupakan satuan-satuan yang menunjukkan pada subjek penelitian. Unit

analisis data merupakan hal kritis yang digunakan untuk memahami hubungan dari konsep dalam
data sehingga dapat dikembangkan dan dievaluasi.27Unit analisis dalam penelitian ini adalah
individu yaitu para remaja yang megikuti ajang pemilihan wajah pagaralam post, para orang tua
yang anaknya mengikuti ajang pemilihan wajah pagaralam dan salah satu pegawai pagaralam
post.
5.

Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini dalam proses penelitian data yang akan diguanakan adalah wawancara,

observasi dan dokumentasi.
a.

Observasi
Observasi dapat dikatakan sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati dan mencatat sistematik gejala-gejala yang diselidiki.28 Penelitian ini menggunakan
observasi non-partisipan.Peneliti akan mengamati semua hal yang berhubungan dengan ajang
PWP dalam upaya peningkatan penjualan harian umum Pagaralam Post.

b.

Wawancara
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua
orang pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di
wawancarai (interview)yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.29 Metode ini digunakan
untuk mengungkapkan secara detail dan spesifik serta memberikan gambaran tentang bagaimana
Strategi Ajang PWP dalam upaya Peningkatan Penjualan Harian Umum Pagaralam Post.
c.

Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang dipeoleh

melalui dokumen-dokumen.30Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif
murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi
cenderung merupakan data sekunder.
Dalam penelitian ini peneliti mengambil foto-foto maupun catatan yang telah
terdokumentasi milik informan mengenai strategi ajang pemilihan wajah pagaralam dalam upaya
peningkatan penjualan harian umum pagaralam post. Peneliti juga mendokumentasikan kegiatan
ketika peneliti melakukan interaksi dengan informan. Dokumentasi yang diambil ini
dimaksudkan bisa memperkuat data kebenaran yang dapat dilihat secara jelas oleh orang lain.

d.

Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data
Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji

transferability, uji depenability, danuji confirmability.31 Pada penelitian ini digunakan uji
kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi.
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Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.32
Membedakan empat macam teknik triangulasi, diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan
sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik penelitian
triangulasi sebagai berikut:
a.

Triangulasi Sumber
Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode
kualitatif. Membandingkan data dan melakukan kontras data dengan memasukkan kategori
informan yang berbeda, hal ini penting untuk melakukan konfirmasi hubungan antar variabel.
b.

Triangulasi Metode
Wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi dengan menelaah data sekunder.

Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan
dan informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode snowball dengan demikian data
yang didapat lebih banyak dan akurat. Begitu pula teknik yang dilakukan untuk menguji sumber
data, apakah sumber data ketika di-interview dan diobservasi akan memberikan informasi yang
sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu,
tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.33
Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode
pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara mendalam sama
dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan dengan informasi dengan
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informasi yang diberikan ketika diwawancarai. Pemilihan triangulasi metode dalam penelitian ini
karena banyaknya data yang diperoleh dari wawancara, sehingga keabsahan data dari keterangan
atau informasi yang diperoleh subjek perlu diuji keabsahannya. Triangulasi metode dilakukan
dengan pengujian ulang (membandingkan) keterangan yang diberikan informan. Untuk mencapai
kepercayaan itu, maka ditempuh dengan langkah sebagai berikut:34
a.

Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dari pengamatan.

b.

Membandingkan hasil wawancara (terhadap topik yang sama) antar informan utama maupun
informan pendukung.

c.

Membandingkan keadaan dan perspektif informan dengan berbagai pendapat dan pandangan
masyarakat (informan pendukung) umum.

d.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

e.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa adalah analisa data model

interaktif, dengan teknik ini setelah data terkumpul dilakukan analisa melalui tiga komponen
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahap tersebut saling
berinteraksi dan berkaitan satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan
pengumpulan data, oleh karenanya analisa data dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah
proses pengumpulan data dilapangan. Untuk lebih jelasnya masing-masing dapat dijabarkan
sebagai berikut:35
a.

Reduksi Data
Peneliti pada tahap ini akan mereduksi data dan merangkum, memilih hal-hal pokok dan

memfokuskan hal-hal yang penting, hal ini digunakan untuk memperjelas data yang didapat dan
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dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutya dan mencarinya
bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif
berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.36
Peneliti sangat terbantu dengan adanya teknik reduksi data karena data yang didapatkan
dari informan beberapa banyak persamaanya dan ini tidak memungkinkan untuk ditulis, sehingga
di perlukan adanya filter yang bisa berguna untuk kemudian diambil intinya dan bisa dijadikan
jawaban atas hasil penelitian. Peneliti telah menerapkan hal ini karena kebanyakan informan
memberi jawaban yang hampir serupa ketika diberikan pertanyaan penelitian yang sama. Oleh
karena itu, reduksi data memiliki peranan penting dalam menyaring data yang diperlukan dalam
penelitian ini.
b.

Penyajian Data
Pada tahap penyajian data, peneliti akan melakukan penyajian informasi melalui bentuk

teks naratif terlebih dahulu. Artinya, data- data nantinya akan direduksi dan dikategorikan
tersebut akan peneliti sajikan dalam bentuk cerita, halini melihat dari pola hubungan antar
kategori, kemudian data tersebut akan diringkas dan akan disajikan dalam bentuk kalimat yang
dimengerti oleh semua pihak.37
c.

Penarikan Kesimpulan
Pada tahap ini peneliti melakukan uji kebenaran disetiap makna yang muncul dari data

penelitian. Hal ini dapat digunakan sebagai dugaan sementara sampai ditemukannya bukti- bukti
baru yang lebih kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Setiap data
yang akan menunjang fokus penelitian ini akan disesuaikan kembali dengan data- data yang
didapat dan juga melalui diskusi dengan informan tentang permasalahan yang akan diteliti.
36
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Kemudian secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan guna mendapatkan intisari dari seluruh
proses penelitian yang akan di dapat.38

H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian “Strategi Ajang PWP (Pemilihan Wajah Pagaralam)
dalam Peningkatan Penjualan Harian Umum Pagaralam Post” diuraikan menjadi 5 bab, yaitu
sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bagian pendahuluan ditujukan untuk memahami tulisan secara
garis besar terdiri dari Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian,
Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, dan metode penelitian yang berisi desain
penelitian, lokasi penelitian, strategi peneitian, fokus penelitian, jenis dan sumber
data, penentuan informan, peranan peneliti, unit analisis data, teknik
pengumpulan data, teknik pemeriksaan dan keabsahan data, dan teknik analisis
data.

BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini merupakan bagian landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang
dipakai dan yang mendukung penelitian yaitu .strategi pemasaran, media cetak,
menajemen pemasaran, dan lain-lain.

BAB III
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Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi sejarah singkat harian umum
pagaralam pos, letak geografis penelitian, visi dan misi pagaralam pos, serta
sarana dan prasarana koran harian umum pagaralam pos, struktur pagaralam post,
dan data informan penelitian.
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat hasil penelitian, analisis dan
interprestasi data yang berhasil diperoleh di lapangan, khusunya hasil wawancara
dan observasi untuk memberikan gambaran dari rumusan masalah. Strategi ajang
pemilihan wajah pagaralam dalam meningkatkan penjualan harian umum
Pagaralam Post berupa promosi, sosialisasi, jemput bola dan pemasangan baleho.
Dan sesuai dengan rumusan masalah setelah adanya Ajang pemilihan wajah
pagaralam koranharian umum Pagaralam Post mengalami peningkatan penjualan
sampai dari biasanya.

BAB V

PENUTUP
Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisikan tentang kesimpulan
dan saran dari hasil penelitian.

