
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Marketing Public Relations merupakan suatu bagian yang bertujuan 

memperoleh (good will) atau itikad baik,  kepercayaan, saling pengertian dan citra yang 

baik di publik atau masyarakat. Perusahaan/organisasi perlu memiliki strategi terutama 

dalam technique of communication untuk memenangkan hati konsumen, sehingga 

dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dan menjadi perusahaan yang terdepan 

dengan mengedepankan komunikasi. 

Public Relations dapat menjadi penopang fungsi marketing, dengan penerapan 

strategi dan taktik promosi untuk penjualan suatu produk atau jasa. Begitu erat dan 

pentingnya kerjasama antara bidang Public Relations dan Marketing sehingga ada 

istilah untuk menggabungkan aktivitas keduanya yang disebut dengan Marketing 

Public Relations.  

Screamous menjadi salah satu brand atau produk clothing yang bergerak 

dibidang fashion dengan memasarkan secara online melalui sosial media instagram 

sebagai bagian dari kegiatan marketing public relations. Screamous memberi 

pengertian bahwa, setiap individu bebas mendapatkan informasi mengenai fashion, 

jasa atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Menuliskan pandangan atau 

keluhan yang ditemui sehari-hari dilingkungannya, atau melakukan interpretasi 



 

 

terhadap suatu peristiwa tertentu. Semua individu bebas dengan hal itu, tergantung 

pada perspektif masing-masing.  

Kehadiran internet membawa kemudahan bagi manusia. Internet merupakan 

sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan bagi siapapun yang 

menggunakannya dilihat dari internet sendiri mampu menjangkau jarak dengan waktu 

yang singkat, serta penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan dikalangan dan 

cendekiawan diseluruh dunia. 

Perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan manusia memunculkan 

konsep pemasaran yang baru, dimana para pemasar yang biasanya memasarkan 

produknya melalui toko atau media konvensional seperti halnya koran, kini mulai 

menggunakan internet sebagai sarana media pemasaran, mereka  memasarkan 

produknya melalui onlineshop/toko online dengan hanya menggunakan smartphone 

dengan akses yang lebih mudah tidak mengharuskan konsumen datang dan membeli 

pada toko nya langsung. 

Menurut survey yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), pada Januari 

menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 mengalami 

kenaikan 13% dibanding tahun 2012 yaiu mencapai 71,19 juta orang, dari jumlah 

tersebut salah satu pengguna internet terbanyak etrsebar dikota Bandung. Bandung 

sendiri merupakan kota yang dikenal dalam bidang industri kreatif, salah satunya 

bidang fashion. Sehingga banyak wirausaha yang tertarik mendirikan usaha dalam 

bidang fashion di Bandung. 



 

 

Pemasaran secara online menurut jurnal Khasanah Ilmu Vol.IV, No.1, Maret 

2015, bahwa pemasaran secara online atau melalui internet sudah berkembang menjadi 

sistem komunikasi yang sangat penting tidak saja bagi produsen barang dan jasa tapi 

jua bagi customer. Toko online shop yang sering dipakai atau e-commerce seperti ini 

tidak hanya terjadi di ibu kota dan juga kota besar, dengan memberikan dampak positif  

terhadap peningkatan penjualan produk atau brand. 

Instragram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh 

masyarakat sebagai bentuk revolusi komunikasi saat ini dan menjadi bagian dari proses 

revolusi komunikasi. Kegiatan dengan adanya pemberitaan di media online akan cepat 

berlangsungnya pertukaran pandangan spontan dan lebih luas dari media konvensional. 

Adanya internet dan munculah sebuah aplikasi instagram ini memberikan semua 

pembisnis dan pengusaha, peluang dalam berlomba-lomba menarik minat konsumen. 

Screamous menggunakan Instagram sekitar pada tahun 2013 yang di kelola 

langsung oleh admin Screamous bertujuan untuk mengenalkan brand dan produk 

kepada followers atau pengikut untuk meng-update dan menginformasikan mengenai 

produk atau promo terbaru, tidak dipungkiri kemajuan teknologi mendorong para 

pembisnis dan pengusaha berlomba-lomba dalam memasarkan produk kepada 

costumer dengan mendekatkannya melalui media sosial instagram. Isi konten yang di 

usung oleh Screamous dalam instagram-nya memfokuskan pada produk terbaru, 

diskon dan kegiatan yang dilakukan oleh Screamous di luar toko/store, guna 

mempermudah untuk costumer mendapatkan informasi. Konten yang diluncurkan di 

instagram Screamous ini mempunyai banyak peminat, terlihat dari banyaknya 



 

 

followers/pengikut sampai saat ini sebanyak 80.9 juta orang dan setiap posting produk 

terbaru di update terlihat antusias dari followers tersebut dalam mengomentari produk 

yang diluncurkan dan like dari para followers tersebut dari setiap produk yang di 

posting rata-rata 5.000 like.  

Screamous bergerak dibidang fashion yang menjual barang atau produk 

clothing yang menghasilkan setiap detail produk dengan kualitas terbaik dan dirilis 

setiap produk dalam jumlah dan penawaran ekslusif dengan harga yang terjangkau. 

Screamous mempunyai segmentasi pada remaja dan dewasa dengan kisaran usia rata-

rata yaitu 18-24 tahun untuk remaja dan 25-31 tahun untuk dewasa, dan mayoritas 

untuk costumer screamous adalah pria (86%) dan wanita (14%). Screamous sendiri 

mempunyai berbagai macam produk yang sangat mudah di sukai dan di minati oleh 

konsumen setia, seperti t-shirt, shirt, denim pants, shorts, sweater, jacket, hat, belt, 

sandal, shoes dan masih  banyak lagi dengan kualitas produk yang tidak perlu di 

ragukan lagi.  

Public Relations merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh 

setiap organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang 

nonkomersial. Praktisi Public Relations senantiasa dihadapkan pada tantangan dan 

harus menangani berbagai macam fakta hitam, putih atau abu-abu. Public Relations 

terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang 

bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya. Kebutuhan akan  

Public Relations merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu 

organisasi secara positif. 



 

 

Praktik Public Relations pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang 

terencana dan suatu usaha yang terus menerus untuk dapat memantapkan dan 

mengembangkan itikad baik (good will) dan pengertian yang timbal balik (mutual 

understanding) antara suatu organisasi dengan masyarakat. Pada era globalisasi ini, 

peran Marketing Public Relations menjadi semakin penting karena itikad baik (good 

will) menjadi suatu bagian dari profesionalisme yang pasti akan terbentuk, karena 

pembentukan simpati konsumen secara efektif dan efesien sudah merupakan keharusan 

dimana pemuasan kebutuhan nasabah sudah mencapai tingkat yang modern dalam 

kegiatan pengemasannya.  

Kurniasari Atika. 2008 Pentingnya Marketing Public Relations dalam jurnal  

Ilmu Komunikasi, Vol.6, No.3, September-Desember 2008 adalah di tuntutnya untuk 

memahami bahwa didalam dunia bisnis yang bergerak di bidang jasa, saat ini intens 

persaingan berskala global menuntut pergeseran dasar dalam dunia bisnis itu sendiri. 

Marketing Public Relations harus mampu menguasai teknik berkomunikasi dan teknik 

marketing karena berkaitan dengan memberikan informasi dengan cara beriklan atau 

publikasi secara berbeda kepada konsumen sehingga minat konsumen bisa tertarik. 

Marketing Public Relations (MPR) penekanannya bukan pada selling (seperti 

kegiatan periklanan), namun pada pemberian informasi, pendidikan dan upaya  

peningkatan pengertian lewat penambahan pengetahuan mengenai suatu merek produk, 

jasa, perusahaan akan lebih kuat dampaknya dan agar lebih lama diingat oleh nasabah 

atau konsumen. Tingkat komunikasi yang lebih intensif dan komprehensif bila 

dibandingkan dengan iklan, maka marketing public relations merupakan suatu konsep 



 

 

yang lebih tinggi dari iklan yang biasa. Marketing public relations memberi penekanan 

pada aspek manajemen dari pemasaran dengan memperlihatkan kesejahteraan nasabah 

atau konsumen.  

Anom Erman 2004 yang berjudul Public Relations Dalam Kegiatan Marketing: 

Marketing public relations dalam jurnal komunikologi Vol.1 No. 1, Maret 2004 setiap 

perusahaan baik yang bergerak dibidang produk ataupun jasa mempunyai tujuan yang 

sama untuk tetap berkembang, tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya untuk dapat 

mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan atau laba perusahaan. Hal ini 

dapat dilakukan, jika perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualan 

produk atau jasa yang di produksi, dengan melakukan penerapan strategi dalam 

marketing yang akurat demi memanfaatkan peluang dan meningkatkan penjualan 

sehingga kedudukan atau posisi perusahaan dipasar dapat ditingkatkan dan 

dipertahankan. 

Marketing public relations di era jaman modern sekarang ini dengan 

masyarakat yang dominan menggunakan teknologi khususnya pada media sosial 

instagram dalam memenuhi kebutuhan nya. Marketing pubic relations memanfaatkan 

kesempatan ini dengan cara memasarkan suatu produk untuk menarik minat (pull 

strategi) konsumen di media sosial dengan melakukan suatu hal seperti mengunggah 

foto yang unik dan menarik dengan diberikan sebuah kata-kata yang humor atau puitis 

yang membuat konsumen atau pembaca nya merasa penasaran secara tidak langsung 

sebagai upaya mempengaruhi dan menciptakan sebuah opini publik (pass strategi) 

hingga melakukan suatu tindakan yang menguntungkan. 



 

 

Screamous merupakan brand dengan produk clothing yang tepat untuk para 

costumer dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di bidang fashion. Store screamous 

yang dinaungi oleh bangunan yang aman dan bersahabat, fasilitas dan pelayanan yang 

diberikan oleh screamous sangatlah lengkap, dan juga ramah. Costumer yang 

berkunjung untuk melihat-lihat atau membeli barang yang diperlukan dapat dengan 

nyaman memilih. Sampai saat ini Screamous mempunyai 22 cabang store yang 

tersebar luas di setiap daerah seperti, Garut, Yogyakarta, Malang, Bandung, Jakarta 

dan masih banyak lagi. 

Screamous memberikan yang terbaik bagi konsumennya, dengan salah satu 

yang istimewa dari Screamous, yaitu selalu memberikan promo atau discount pada 

setiap barang, dengan diadakannya event atau sebuah peringatan hari besar seperti 

halnya anniversary sccreamous, yang bertujuan  selalu memberikan yang terbaik bagi 

costumer Screamous. 

Data hasil pra observasi yang peneliti dapatkan melalui teknik pra wawancara 

dengan mahasiswa sebagai salah satu costumer yang telah berkunjung dan membeli 

produk dari Screamous mengatakan: 

"T-shirt, Bag, jaket dari screamous emang bagus dan casual, terus selalu ada 

inovasi baru dari setiap produknya jadi ga bikin jenuh atau bosen kalo beli 

soalnya beda dari produk yang lainnya. Dan screamous suka ada discount jadi 

lumayan buat kantong mahasiswa.  ". (hasil pra wawancara pada 7 Mei 2018). 

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukan bahwa Screamous mampu 

memberikan produk yang berbeda dari produk lainnya yang mampu membuat 

costumer nya puas dengan hasil produk dari Screamous. 



 

 

Screamous mampu memberikan konsep yang menarik dan beda dari produk 

clothing lainnya, dengan memberikan inovasi pada setiap produk yang diluncurkan, 

tentunya menyesuaikan dengan fashion yang sedang tren dengan memanfaatkan 

teknologi serta perkembangan zaman anak muda sekarang. Memposting produk 

terbaru dan menarik  di instagram dengan memberikan keterangan atau sebuah caption, 

mampu menarik minat pengguna instagram secara tidak langsung.  

Screamous bukanlah satu-satunya brand dengan bisnis produk clothing kreatif 

home industri di Bandung yang bergerak dibidang fashion dengan menggunakan media 

sosial sebagai alat menarik minat publik dengan memberikan hasil produk terbaru, 

yang berbeda dan ekslusif. Berdirinya brand dengan produk clothing yang serupa 

membuat persaingan semakin ketat, sehingga antara brand satu dengan brand lainnya 

berlomba-lomba untuk menarik customer. 

Fenomena persaingan yang ada di era globalisasi ini akan semakin 

mengerahkan sistem perekonomian Indonesia ke mekanisme pasar yang mengharuskan 

pengusaha pemasaran untuk selalu memelihara, mengembangkan dan merebut pangsa 

pasar. Suatu perusahaan apabila ingin mempertahankan produknya dalam persaingan 

yang sangat ketat ini, diharuskan untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat. 

Salah satu aset untuk mempertahankan kelangsungan tersebut adalah Brand atau Merk. 

Pemaparan diatas menarik peneliti untuk melakukan  penelitian tentang 

Marketing Public Relations Melalui Instagram Screamous, dalam hal 



 

 

menginformasikan suatu produk atau merek jasa, perusahaan yang akan lebih kuat 

dampaknya dan agar lebih diingat oleh nasabah atau konsumen. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan 

mengetahui secara langsung dan mendalam mengenai suatu hal. Yang digambarkan 

pada konteks penelitian diatas mendasari keinginan peneliti untuk menggali dan 

mendeskripsikan Marketing Public Relations Melalui Instagram Screamous secara 

mendalam. 

1.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah "Bagaimana marketing public relations melalui 

instragram" @Screamous_55 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan fokus penelitian tersebut dapat di identifikasi beberapa masalah 

pada penelitian ini yang meliputi: 

1. Bagaimana taktik pull strategi yang di lakukan oleh marketing public 

relations Screamous dalam mengembangkan kekuatan untuk menarik 

perhatian publik pada akun instagram?  

2. Bagaimana taktik push strategi marketing public relations yang dilakukan 

oleh Screamous agar memiliki kekuatan untuk mendorong berhasilnya 

pemasaran di akun instagram? 



 

 

3. Bagaimana taktik pass strategi marketing public relations yang dilakukan 

oleh Screamous dalam menciptakan opini publik yang menguntungkan?  

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui taktik pull strategi yang di lakukan oleh marketing 

public relations Screamous dalam mengembangkan kekuatan untuk 

menarik perhatian publik pada akun instagram 

2. Untuk mengetahui taktik push strategi marketing public relations yang 

dilakukan oleh Screamous agar memiliki kekuatan untuk mendorong 

berhasilnya pemasaran di akun instagram   

3. Untuk mengetahui taktik pass strategi marketing public relations yang 

dilakukan oleh Screamous dalam menciptakan opini publik yang 

menguntungkan  

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian 

marketing public relations screamous pada akun instagram. Menjadikan Screamous 

sebagai brand dengan produk clothing yang kreatif home industri dan ekslusif dengan 

mengedepankan marketing public relations. Penelitian ini mampu memberikan 



 

 

pemahaman bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat luas dalam memperhatikan 

kesesuaian antara teori dan praktik dilapangan . 

1.5.2 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi akademis 

maupun pembaca secara langsung terhadap studi komunikasi khususnya public 

relations yang menjalankan marketing public relations pada akun instagram. 

Penelitian ini pun mampu memberikan pemahaman yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya dengan menyesuaikan dengan perkembang zaman dengan tidak merubah 

teori yang ada. 

1.6 Landasan Pemikiran 

1.6.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilaksanakan guna memberikan dan membantu peneliti atau 

penulis dalam memahami serta mengembangkan suatu ide terkait permasalahan yang 

akan diteliti oleh peniliti. 

Kajian literatur dalam sebuah penelitian merupakan proses pemaparan studi 

yang terdahulu yang datanya dianggap relevan dalam penelitian ini, proses pemaparan 

dari penilitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu. 

Tujuannya untuk menjadi sebuah acuan bagi peneliti yang terkait penelitian sejenis 

yang akan di laksanakannya. 



 

 

Kajian literatur ini dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan dari 

peneilitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peniliti. 

Persamaan dan perbedaan itulah yang dijadikan bahan penelitian dalam melihat 

keoriginalitasian seuah penlitian, namun adanya kesamaan maupun perbedaan dalam 

penilitian yang terdahulu dan yang akan dilaksanakan merupakan hal yang wajar yang 

dapat disinergikan satu sama lain guna melengkapai sebuah penilitian. 

1. Strategi Marketing Public Relations PT. Telkom Kacantel Pati Dalam 

Program "Flexi Door To Door" Dan "Speedy Go To  School" Untuk 

Membangun  Brand Awarness Dan Brand Knowledge Di Wilayah Pati 

Penelitian ini dilakukan oleh Atika Kurniasari, Ilmu Komunikasi Fisip 

UPN tahun 2008 dengan judul Strategi Marketing Public Relations PT. 

Telkom Kacantel Pati Dalam Program "Flexi Door To Door" Dan "Speedy 

Go To  School" Untuk Membangun  Brand Awarness Dan Brand 

Knowledge Di Wilayah Pati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan informasi dan 

komunikasi  serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi dalam 

memasarkan produknya tidak selalu berjalan mulus dan tidak selalu 

diterima oleh masyarakat. Marketing public relations mempunyai target 

sasaran dalam memperkenalkan dan menanamkan image produk 

perusahaan  pada masyarakat dan konsumennya, dengan selalu 

menanamkan kepercayaan pada konsumen adalah hal yang penting agar 



 

 

selalu menggunakan produk yang diluncurkan. Program yang 

mengedepankan marketing public relations, brand awarness dan brand 

knowlegde. 

Penelitian terdahulu ini memberikan sumbangsih pemikiran yang 

positif untuk penelitian yang akan dilaksanakan dalam tahapan brand 

awarness dan brand knowledge yang bertujuan mengetahui pengetahuan 

akan merek pada masyarakat dan konsumen dalam marketing public 

relations. Perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan adalah strategi 

marketing public relations suatu brand yang bergerak dibidang jasa dalam 

meningkatkan jumlah costumer melalui aplikasi Instagram. 

2. Public Relations Dalam Kegiatan Marketing 

Penelitian ini dilakukan oleh Erman Anom, Ilmu Komunikasi 

Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta tahun 2004, dengan judul Public 

Relations Dalam Meningkatkan Marketing. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap perusahaan yang ingin 

mencapai sukses, selalu berusaha memasarkan produknya yang dihasilkan 

dengan baik. Pemasaran selalu mendapatkan perhatian lebih dengan tanpa 

mengabaikan kegiatan-kegiatan lain seperti produksi, keuangan, personalia 

dan lain sebagainya. 



 

 

Penelitian terdahulu ini memberikan sumbangsih pemikiran yang 

positif untuk penelitian yang akan dilaksanakan dalam tahapan  dengan 

menetapkan sasaran pemasaran, pemilihan pesan dan sasaran public 

relations yang akan dipakai serta mengevaluasi hasil public relations dalam 

satu konsep pemasaran. Tujuannya terus melakukan dan menentukan pesan 

yang ingin disampaikan dengan formatnya dan selanjutnya melakukan 

pelaksanaan dan evaluasi. Perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan 

adalah marketing public relations suatu brand yang bergerak dibidang jasa 

dalam meningkatkan jumlah costumer melalui aplikasi Instagram. 

3. Kajian Internet Marketing Sebagai Salah Satu Media Pemasaran Industri 

Perhotelan 

Penelitian ini dilakukan oleh Atun Yulianto, Akademi Pariwisata BSI 

Yogyakarta tahun 2015 dengan judul Kajian Internet Marketing Sebagai 

Salah Satu Media Pemasaran Industri Perhotelan. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, studi kasus analisis SWOT. 

Hasil penelitian menyimpulkan dari hasil analisis SWOT, bahwa 

internet marketing sudah diterapkan dan menjadi bagian dari strategi 

marketing, website menjadi salah satu detail sumber informasi hotel, 

kerjasama yang dilakukan dengan pengelolaan website tour dan travel dan 

sosial media menjadi bagian fungsi pemasaran hotel untuk menyampaikan 

citra hotel kepada masyarakat dan costumer. 



 

 

Penelitian terdahulu ini memberikan sumbangsih pemikiran yang 

positif untuk penelitian yang akan dilaksanakan dalam tahapan SWOT 

Strategi SO Strenght-Opportunities, Strategi WO Weakneses-

Opportunities, Strategi ST Strenght-Threats, Strategi WT Weakneses-

Threarts, yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan 

meminamlkan kelemahan pada hotel dalam marketing public relations. 

Perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan adalah strategi marketing 

public relations suatu brand yang bergerak dibidang jasa dalam 

meningkatkan jumlah costumer melalui aplikasi Instagram. 

4. Strategi Marketing Public Relations Taman Mini Indonesia Indah Melalui 

Kegiatan Bulan Peringatan HUT ke 38 

Penelitian ini dilakukan oleh Meuthia Thahira, Ilmu Komunikasi 

Humas Universitas Padjajaran tahun 2011 dengan judul Strategi Marketing 

Public Relations Taman Mini Indonesia Indah Melalui Kegiatan Bulan 

Peringatan HUT ke 38. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan konsep manajemen PR. 

Penelitian menunjukan bahwa analisis situasi dimulai dari analisis 

SWOT, kemudian melakukan penetapan tema kegiatan dengan visi misi 

TMII beserta penentuan tujuan, penetapan sasaran dan perencanaan pesan 

yang disampaikan. Implementasi kegiatan meliputi apa, siapa dan 

bagaimana proses penyampaian pesan kepada masyarakat, proses evaluasi 

dilakukan selama 1 bulan setelah kegiatan dilakukan. 



 

 

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa Public Relation TMII telah 

melakukan tahapan-tahapan proses opersional Public Relations dengan 

baik, namun pada pelaksanaanya terjadi beberapa kendala seperti ada 

beberapa kegiatan yang harus dievaluasi dilakukan 1 bulan setelah kegiatan 

dilaksanakan, serta jumlah pengunjung yang tidak sesuai target. 

Penelitian terdahulu ini memberikan sumbangsih pemikiran yang 

positif untuk penelitian yang akan dilaksanakan dalam tahapan proses 

operasional PR yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan 

analisis situasi, proses perencanaan, implementasi dan strategi marketing 

public relation TMII. Dan perebedaan dalam penelitian ini adalah 

meningkatkan jumlah costumer dengan melakukan tahapan operasional PR, 

sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah strategi marketing 

public relations  suatu brand yang bergerak dibidang jasa dalam 

meningkatkan jumlah costumer melalui aplikasi Instagram. 

5. Implementasi Stop Sit pada Marketing Public Relations PT Radio Unisi 

Prima Yogya 

Penelitian ini dilakukan oleh Anam Mikhtahul Huda Universitas Islam 

Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009, penelitian yang berjudul 

Implementasi Stop Sit pada Marketing Public Relations PT Radio Unisi 

Prima Yogya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. 



 

 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam media selain 

menanamkan kepercayaan untuk menarik pendengar sebanyak mungkin 

juga untuk menarik produsen dalam beriklan namun selalu mengedepankan 

visi dan misi radio. Program marketing public relations, publication, event 

news, speechs (pidato), sponsorship. 

Penelitian terdahulu ini memberikan sumbangsih pemikiran yang 

positif untuk penelitian yang akan dilaksanakan dalam tahapan publication, 

event news, speechs, sponsorship yang bertujuan mengetahui implementasi 

Stop Sit dalam marketing public relations. Perbedaan penelitian yang akan 

dilaksanakan adalah strategi marketing public relations suatu brand yang 

bergerak dibidang jasa dalam meningkatkan jumlah costumer melalui 

aplikasi Instagram. 

Tabel 1.1 

No Nama 

Peniliti 

Judul 

Peneliti 

Metodelogi 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Relevansi 

Dengan 

Penelitian 

Yang akan 

Dilaksanakan 

Perbedaan 

Dengan 

Penelitian 

Yang akan 

Dilaksanakan 

1. Atika 

Kurnias

ari 

Strategi 

Marketin

g Public 

Relations 

PT. 

Telkom 

Kacantel 

Kualitatif  

Metode 

Deskriptif 

Hasil 

penelitian 

menyimpulkan 

bahwa 

perusahaan 

informasi dan 

komunikasi  

Penelitian 

terdahulu ini 

memberikan 

sumbangsih 

pemikiran 

yang positif 

untuk 

Perbedaan 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

adalah strategi 

marketing 

public 



 

 

Pati 

Dalam 

Program 

"Flexi 

Door To 

Door" 

Dan 

"Speedy 

Go To  

School" 

Untuk 

Memban

gun  

Brand 

Awarnes

s Dan 

Brand 

Knowled

ge Di 

Wilayah 

Pati 

serta penyedia 

jasa dan 

jaringan 

telekomunikasi 

dalam 

memasarkan 

produknya 

tidak selalu 

berjalan mulus 

dan tidak 

selalu diterima 

oleh 

masyarakat 

Marketing 

public 

relations 

mempunyai 

target sasaran 

dalam 

memperkenalk

an dan 

menanamkan 

image produk 

perusahaan  

pada 

masyarakat 

dan 

konsumennya, 

dengan selalu 

menanamkan 

kepercayaan 

pada 

konsumen 

adalah hal 

yang penting 

agar selalu 

menggunakan 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam tahapan 

brand 

awarness dan 

brand 

knowledge 

yang bertujuan 

mengetahui 

pengetahuan 

akan merek 

pada 

masyarakat 

dan konsumen 

dalam 

marketing 

public 

relations. 

relations suatu 

brand yang 

bergerak 

dibidang jasa 

dalam 

meningkatkan 

jumlah 

costumer 

melalui 

aplikasi 

instagram 

 



 

 

produk yang 

diluncurkan. 

 2.  Erman 

Anom 

Public 

Relations 

Dalam 

Kegiatan 

Marketin

g 

Pendekatan 

Kualitatif 

Metode 

Deskriptif 

Hasil 

penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwa setiap 

perusahaan 

yang ingin 

mencapai 

sukses, selalu 

berusaha 

memasarkan 

produknya 

yang 

dihasilkan 

dengan baik. 

Pemasaran 

selalu 

mendapatkan 

perhatian lebih 

dengan tanpa 

mengabaikan 

kegiatan-

kegiatan lain 

seperti 

produksi, 

keuangan, 

personalia dan 

lain 

sebagainya. 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberikan 

sumbangsih 

pemikiran 

yang positif 

untuk 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam tahapan  

dengan 

menetapkan 

sasaran 

pemasaran, 

pemilihan 

pesan dan 

sasaran public 

relations yang 

akan dipakai 

serta 

mengevaluasi 

hasil public 

relations 

dalam satu 

konsep 

pemasaran. 

Tujuannya 

terus 

melakukan dan 

menentukan 

pesan yang 

ingin 

disampaikan 

dengan 

formatnya dan 

Perbedaan 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

adalah 

marketing 

public 

relations suatu 

brand yang 

bergerak 

dibidang jasa 

dalam 

meningkatkan 

jumlah 

costumer 

melalui 

aplikasi 

Instagram 



 

 

selanjutnya 

melakukan 

pelaksanaan 

dan evaluasi. 

 3. Atun 

Yuliant

o 

Kajian 

Internet 

Marketin

g 

Sebagai  

Salah 

satu 

media 

pemasara

n industri 

perhotela

n 

Pendektan 

kualiattif 

metode 

analisi 

SWOT 

Hasil 

penelitian 

menyimpulkan 

dari hasil 

analisis 

SWOT, bahwa 

internet 

marketing 

sudah 

diterapkan dan 

menjadi bagian 

dari strategi 

marketing, 

website 

menjadi salah 

satu detail 

sumber 

informasi 

hotel, 

kerjasama 

yang dilakukan 

dengan 

pengelolaan 

website tour 

dan travel dan 

sosial media  

menjadi bagian 

fungsi 

pemasaran 

hotel untuk 

menyampaikan 

citra hotel 

kepada 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberikan 

sumbangsih 

pemikiran 

yang positif 

untuk 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam tahapan 

SWOT 

Strategi SO 

Strenght-

Opportunities, 

Strategi WO 

Weakneses-

Opportunities, 

Strategi ST 

Strenght-

Threats, 

Strategi WT 

Weakneses-

Threarts, yang 

bertujuan  

untuk 

memaksimalka

n kekuatan dan 

meminamlkan 

kelemahan 

pada hotel 

Perbedaan 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

adalah strategi 

marketing 

public 

relations suatu 

brand yang 

bergerak 

dibidang jasa 

dalam 

meningkakan 

jumlah 

costumer 

melalui 

aplikasi 

instagram 



 

 

masyarakat 

dan costumer. 

dalam 

marketing 

public 

relations. 

 4. Meuthi

a 

Thahira 

Strategi 

Marketin

g Public 

Relations 

Taman 

Mini 

Indonesi

a Indah 

Melalui 

Kegiatan 

Bulan 

Peringata

n HUT  

ke 38 

Pendekatan 

Kualitatif  

Metode  

Deskriptif  

Hasil 

penelitian 

menyimpulka,

bahwa Public 

Relation TMII 

telah 

melakukan 

tahapan-

tahapan proses 

opersional 

Public 

Relations 

dengan baik, 

namun pada 

pelaksanaanya 

terjadi 

beberapa 

kendala seperti 

ada beberapa 

kegiatan yang 

harus 

dievaluasi 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberikan 

sumbangsih 

pemikiran yang 

positif untuk 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam tahapan 

proses 

operasional PR 

yang bertujuan 

untuk 

mengetahui 

bagaimana 

kegiatan 

analisis situasi, 

proses 

perencanaan, 

implementasi 

dan strategi 

marketing 

public relation 

TMII 

Perbedaan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

meningkatkan 

jumlah 

costumer 

dengan 

melakukan 

tahapan 

operasional 

PR, sedangkan 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

adalah strategi 

marketing 

public 

relations suatu 

brand yang 

bergerak 

dibidang jasa 

dalam 

meningkatkan 

jumlah 

costumer 

melalui 

aplikasi 

instagram  

5. Anam 

Mikhta

hul 

Huda  

Impleme

ntasi 

Stop Sit 

pada 

Pendekatan 

Kualitatif 

Metode  

Hasil 

penelitian 

menyimpulkan 

bahwa dalam 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberikan 

sumbangsih 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah strategi 

marketing 



 

 

Marketin

g Public 

Relations 

PT Radio 

Unisi 

Prima 

Yogya 

Deskriptif   media selain 

menanamkan 

kepercayaan 

untuk menarik 

pendengar 

sebanyak 

mungkin juga 

untuk menarik 

produsen 

dalam beriklan 

namun selalu 

mengedepanka

n visi dan misi 

radio. Program 

marketing 

public 

relations, 

publication, 

event news, 

speechs 

(pidato), 

sponsorship 

pemikiran yang 

positif untuk 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam tahapan 

publiction, 

event news, 

speechs, 

sponsorshp 

yang bertujuan 

mengetahui 

implementasi 

Stop Sit dalam 

marketing 

public 

relations 

public relation 

suatu brand 

yang bergerak 

dibidang jasa 

dalam 

meningkatkan 

jumlah 

costumer 

Sumber: Hasil olahan peneliti 

 

1.6.2 Landasan Konseptual 

1. Marketing Public Relations 

Pengertian dari Marketing Public Relations secara umum adalah suatu proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program yang dapat 

merangsang pembelian dan kepuasaan konsumen melalui pengkomunikasian informasi 

yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan positif yang ditimbulkan dan berkaitan 



 

 

dengan identitas perusahaan atau produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, 

perhatian dan kepentingan bagi para konsumennya. 

Thomas L Harris mengemukakan dalam buku nya The Marketer’s Guide to 

Public Relations (1991), Marketing Public Relations merupakan proses dari, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program yang mendorong atau 

menganjurkan minat pembeli serta kepuasan konsumen melalui komunikasi yang 

kredibel mengenai penyampaian informasi  yang dapat dipercaya dan kesan-kesan 

yang meyakinkan, dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan dan produk-

produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan bagi minat konsumen 

(Ruslan, 2010:245). 

Thomas L Harris, telah mengenalkan aktivitas public relations yang didesain 

untuk mendukung tujuan pemasaran sebagai fungsi marketing public relations. 

Pemasaran memiliki tujuan dengan di support-nya oleh aktivitas public relations 

termasuk peningkatan kesadaran akan merk (awareness), menginformasikan dan 

mengedukasi, mencapai pemahaman, membangun kepercayaan, memberikan 

konsumen alasan untuk membeli dan memotivasi penerimaan konsumen.  

Pemasaran modern tidak hanya sekedar memasarkan produk atau brand yang 

bagus seperti pada bukunya Kotler (1988) yang berjudul Pemasaran. Marketing, 

pemasaran juga tentu harus menetapkan harga yang menarik yang mampu membuat 

produk terjangkau sesuai dengan sasaran segmentasi costumer dan lingkungan yang 

ada disekitar. Perusahaan-perusahaan juga harus berkomunikasi dengan konsumen 



 

 

mereka, setiap perusahaan tidak bisa melepaskan diri dari peran mereka sebagai 

komunikator dan promotor  

Basu Swastha menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Azas-Azas 

Marketing (2009:28), komunikasi pemasaran sebagai kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh pembeli dan penjual dan merupakan kegiatan yang membantu dalam 

pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran serta mengerahkan pertukaran agar 

lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih baik. 

Dari definisi diatas peneliti mengambil landasan konsep Marketing dari 

Harrison (2008:245) sebagai acuan untuk penelitian yang akan dilaksanakan peneliti, 

bahwa marketing public relations adalah proses sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi yang mana dalam melakukan sebuah program dan kegiatan harus adanyan 

tahapan-tahapan dalam menunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan agar tidak ada sesuatu yang menghambat 

berlangsunya suatu program dan kegiatan. 

 

1. Perencanaan  

Dalam tahap ini Marketing Public Relations menyusun menetapkan 

sasaran, merumuskan posisi organisasi pada saat ini. Adanya daftar tersebut 

bisa dikeahui masalah apa saja yang sering muncul dan nantinya 

perencanaan ini perlu dipikirkan dengan matang, oleh karena itu kegiatan 



 

 

ini merupakan salah satu tahap yang turut menentukan sukesnya pekerjaan 

Marketing Public Relations . 

2. Pelaksanaan  

Marketing public relations menjalankan semua proses dari tahapan awal 

perencanaan, dengan menggunakan komunikasi secara persuasif dan 

informatif tetapi disesuaikan juga dengan keadaan, melanjutkan tahap 

selanjutnya dengan melakukan pelaksanaan pada perencanaan yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. sesuai dengan sasaran. Persuasif yang dimaksud 

adalah pesan yang dapat membangkitkan kesadaran dari masing-masing 

individu dan dapat menggerakan individu untuk bersikap dan berbuat 

seperti yang diharapkan. 

3. Evaluasi 

Evaluasi merupakan keharusan manakala satu program atau kegiatan yang 

di rencanakan sudah selesai, yang mana dari kegiatan tersebut tidak sesuai 

dengan yang direncanakan. Evaluasi ini bertujuan memperbaiki kekeliruan 

terdahulu dan menjaga agar kegiatan atau program yang akan diluncurkan 

mendatang dapat berjalan sesuai rencana. 

 

2. Peranan Marketing Public Relations 

Marketing Public Relations merupakan perpaduan (sinergi) antara pelaksanaan 

program dan strategi pemasaran (marketing strategy implementation) dengan aktivitas 



 

 

program kerja public relations (work porgram of PR) dalam upaya meluaskan 

pemasaran dan demi mencapai kepuasan konsumen (costumer satisfaction). 

Peranan marketing public relations sangat berpengaruh dalam pencapain tujuan 

(Rosadi Ruslan, 2002:262), peranan marketing public relations   mampu membantu 

para konsumen memilih dan memilah produk dan jasa yang seperti apa dan tentunya 

sesuai dengan keinginan, kebutuhan serta memberikan konsumen suatu hal yang 

berbeda yang dapat memuaskan minat konsumen. 

1. Menumbuh kembangkan kesadaran konsumennya terhadap produk yang 

tengah diluncurkan. 

2. Membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau 

manfaat (benefit) atas produk yang ditawarkan/digunakan 

3. Mendorong antusiasme (sales force) melalui suatu artikel sponsor 

(advertorial) tentang kegunaan dan manfaat suatu produk 

4. Menekan biaya promosi iklan komersial, baik dimedia elektronik maupun 

media cetak dan sebagainya demi tercapainya efesiensi biaya 

5. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan kepada konsumen, 

termasuk upaya mengatasi keluhan-keluhan (complain handling) dan lain 

sebagainya demi tercapainya kepuasan pihak pelanggannya 

6. Membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru dan 

sekaligus merencanakan perubahan posisi yang lama 

7. Mengkomunikasikan terus menerus melalui media Public Relations (House 

PR Journal) tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan 



 

 

kepedulian sosial da lingkungan hidup agar tercapainya publikasi yang 

positif dimata masyarakat/publik 

8. Membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk barang dan 

jasa, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada konsumennya 

9. Berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif yang 

mungkin akan muncul di masa mendatang. 

3. Konsep Marketing Public Relations : Pull, Push, Pass Strategy 

Suatu program marketing public relations di satu sisi berupaya untuk 

merangsang (push) dalam pembelian dan juga dapat memberikan nilai-nilai (added 

value) yaitu memberikan suatu bentuk kepuasan (satisfied costumer) bagi para 

pelanggan yang sudah menggunakan produknya. Sedangkan strategi untuk menarik 

(pull strategy) yang diikuti dengan taktik selanjutnya, yaitu strategi untuk membujuk 

(pass strategy) dalam mendukung untuk mencapai tujuan dari Marketing Public 

Relations (MPR) dan yang selanjutnya adalah (push strategy) baik dalam segi 

perluasan pengaruh (improvement) maupun bidang pemasarannya. 

Pengertian konsep Marketing Public Relations tersebut secara garis besar ada 

tiga taktik (three ways strategy) untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan 

yaitu: 

1. Pull Strategy 



 

 

Marketing Public Relations merupakan  potensial untuk menyandang suatu 

taktik pull strategy (menarik), public relations yang memiliki dan harus 

mengembangkan kekuatan untuk menarik perhatian publik. Menurut Kotler 

strategi "pull" ini lebih banyak menghabiskan uang untuk iklan dan promosi 

konsumen untuk membangun permintaan konsumen. Jika strategi ini efektif, 

konsumen akan meminta produk kepada penjual, penjual akan meminta produk 

kepada penggrosir, dan penggrosir akan meminta kepada produsen. 

2. Push Strategy 

Marketing Public Relations merupakan potensi untuk menyandang suatu taktik 

push strategy (pendorong) dalam hal pemasaran. Public Relations yang 

memiliki kekuatan untuk mendorong berhasilnya pemasaran dan merangsang 

konsumen untuk membeli produk, jadi bermacam-macam pelayanan yang 

menarik benefit, hadiah, dan lainnya.  

3. Pass Strategy  

Dimensi ketiga (Harris,1991:247)  adalah pass strategy sebagai upaya 

mempengaruhi opini publik yang menguntungkan. Upaya untuk menciptakan 

citra publik yang ditimbulkan melalui berbagai kegiatan dan partisipasi dalam 

kegiatan kemasyarakatan (community relations) ataupun dalam tanggung 

jawab sosial (corporate social responsibility), serta kepedulian terhadap 

masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial dan lingkungan hidup. 

 

4. Cyber Public Relations  



 

 

Cyber Public Relations adalah kegiatan kehumasan yang dilakukan dengan 

sarana media elektronik internet dalam membangun merek (brand) dan memelihara 

kepercayaan (trust), pemahaman, citra perusahaan atau lembaga kepada publik atau 

khalayak dan dapat dilakukan secara one to one communication yang bersifat interaktif. 

Cyber Public Relations pada dasarnya merupakan prinsip “membangun hubungan”. 

Setiap aspek yang ada dalam aktivitas online memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 

hubungannya  dengan publik. Sebab, saat ini internet terutama media sosial telah 

menjadi gaya hidup baru ditengah masyarakat. Melalui media inilah suatu bentuk PR 

baru terbentuk, yang dapat disebut sebagai Cyber  Public Relations.  

E-PR atau Cyber PR, jika diuraikan, E-PR dapat diartikan sebagai berikut:  

a. E adalah Elektronik “E” didalam E-PR adalah sama halnya dengan “E” 

sebelum kata mail atau commerce yang mengacu pada media elektronik 

internet. Mengingat popularitas dan multifungsi media internet, media ini 

dimanfaatkan pula oleh para pelaku PR untuk membangun merek (brand) dan 

memelihara kepercayaan (trust). 

b. P adalah “Public” disini mengacu bukan hanya pada public, namun pasar 

konsumen. Public juga tidak hanya mengacu pada satu jenis pasar konsumen, 

namun pada berbagai pasar atau public audience. Media internet bisa 

memudahkan kita untuk menjangkau mereka dengan lebih cepat atau 

sebaliknya. 

c. R adalah “Relations” merupakan hubungan yang harus di pupuk antara pasar 

dan bisnis Anda. Itulah kunci kepercayaan pasar agar suatu bisnis berhasil. 

Menariknya, melalui media internet hubungan yang sifatnya one-to-one dapat 



 

 

dibangun dalam waktu yang cepat karena sifat internet yang interaktif. Hal ini 

berbeda dengan public convensional. Dalam publik konvensional kita harus 

menjangkau mereka dengan sifat one-to-many. Itulah sebabnya internet 

merupakan media yang paling ampuh dan cepat serta luas hingga saat ini. (Bob 

Julius Onggo, 2004: 1) 

Pada dunia maya, tidak dapat mengesampingkan peran PR, segala sesuatu yang 

berkaitan dengan media online dilakukan oleh sebuah perusahaan atau lembaga sebagai 

salah satu bentuk cyber public relations. Cyber PR adalah suatu fenomena yang tak 

terelakan, karena publik kita yang semakin luas dan tak terbatas. PR yang modern 

adalah mereka yang dapat memanfaatkan internet terutama media sosial yang saat ini 

digandrungi oleh masyarakat sebagai media utama dalam penyampaian pesan. 

1.7 Langkah-langkah Penelitian  

1.7.1 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Jl. Matraman No.02, Buahbatu,  Bandung 

Jawa Barat  kode pos 40264. Telepon (022) 7300683. Pemilihan tempat penelitian ini 

didasarkan pada data-data yang dibutuhkan peniliti terhadap Marketing Public Relation 

Screamous Melalui Instagram. 

1.7.2 Paradigma dan Pendekatan 

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan cara 

pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan juga perlakuan terhadap ilmu dan 

teori (Gubs dan Lincoln, 1988, 89-155). Paradigma juga mampu menjelaskan 



 

 

bagaimana peneliti  memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai 

landasan peneliti untuk menjawab penelitian yang dilaksankanan. 

Paradigma yang digunakan oleh peneliti ini adalah Paradigma Konstruktivisme 

memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk 

dari konstruksi. Alasan peneiti dalam membuat pilihan pada penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, karena bagaimana peneliti 

menemukan peristiwa atau realistis di konstruksi dengan cara apa pula konstruki 

tersebut dibentuk. 

Penelitian kualitatif, penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian yang akan dilaksanakan dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara, pengumpulan data, analisis data untuk dapat melakukan penelitian 

kualitatif.  

1.7.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Penelitian ini besifat deskriptif karena data penilitian berupa kata-kata yang 

peniliti kumpulkan yang bersifat tertulis maupun pra wawancara dengan narasumber 

serta perilaku yang diamati oleh peneliti yang tidak dimaksudkan menguji hubungan 

antara variabel. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan dalam 

memperoleh gambaran tentang Marketing Public Relations  melalui instagram 

Screamous. 

1.7.4 Jenis Data dan Sumber Data  



 

 

1. Jenis Data  

Data yang di identifikasi dalam penelitian ini adalah peneliti:  

a) Data taktik pull strategi yang dilakukan oleh Marketing Public 

Relations Melalui Instagram Screamous 

b) Data taktik pass strategi yang dilakukan oleh  Marketing Public 

Relations Melalui Instagram Screamous 

c) Data taktik push strategi yang dilakukan oleh Marketing Public 

Relations Melalui Instagram Screamous 

2. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti dapatkan tentang taktik pull strategy, pass strategy, 

dan push strategy didapat dari:  

1) Sumber data primer, yang menjadi sumber rujukan pertama dan utama 

yaitu Marketing Public Relations Screamous sebagai sumber data 

primer  

2) Sumber data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini sebagai data 

penunjang dimana satu sama lain saling mendukung seperti: pimpinan, 

public relations, pengelola instagram dan karyawan. 

1.7.5 Teknik Pemilihan Informan 

Peneliti menggunakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan 

pertimbangan. Pertimbangan ini misalnya orang yang dijadikan narasumber 



 

 

merupakan orang yang paling tahu dan mengerti tentang apa yang diharapkan peneliti 

sehingga dapat memudahkan dalam menentukan informan yang akan diteliti. 

Narasumber yang dijadikan sebagai objek penelitian merupakan orang yang berkaitan 

langsung dan memeiliki pengetahuan di bidangnya, yaitu : 

a) Informan dari Manajer Screamous 

b) Informan dari Public Relations Screamous 

c) Informan dari Marketing Public Relations  Screamous 

d) Informan dari Admin  Instagram Screamous 

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi Partisipasif 

Peneliti dalam mengumpulkan data menyatakan dengan terus terang kepada 

narasumber bahwa peneliti sedang melakukan penelitian, sehingga tidak ada miss 

communication antara peniliti dan narasumber (Sugiyono,2012:66). Observasi 

partisipatif atau observasi partisipan merupakan teknik pengumpulan data yang paling 

lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi secara angsung ini, peneliti 

selai berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan penuh 

terhadap proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang lagsung diamati 

oleh observer atau peneliti  sebagai pemeran serta atau pastisipan.  

Obrservasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data 

mengenai Marketing Public Relations Melalui Instagram Screamous. Observasi 

dilakuakn dengan cara datang langsung ke kantor Screamous dan juga menanyakan 



 

 

kepada pihak Marketing Public Relations, mengenai Marketing Public Relations 

Melalui Instagram Screamous. 

2. Wawancara Mendalam 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in depth interview) 

berupa wawancara terstruktur. Sugiyono (2012:73-74) menjelaskan bahwa di dalam 

pelaksanaanya lebih bebas dibandingankan dengan wawancara tertsruktur. Wawancara 

merupakan bentuk komunikasi dua arah yang biasanaya dilakukan oleh dua orang 

secara tatap muka langsung. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wwancara 

terstruktur, dimana  seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang 

disusun dengan benar. Kegunaan adanya metode wawancara ini mempermudah 

peneliti untuk menemukan permasalahan langsung dari sumbernya dan dapat 

melanjutkan proses pengumpulan data. Peneliti pun dapat menganalisis dan mengamati 

respon yang ditunjukan informan, baik dari mimik wajah, cara berkomunikasi dan 

gesture tubuh. 

1.7.7 Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti setelah 

mendapatkan data dari sumbernya. Data yang diperoleh peneliti akan dipilah dan pilih 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan alur 

atau pola, menemukan apa yang harus diteliti dan apa yang harus di pelajari.  



 

 

Dalam penilitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik analisis data menurut 

Sugiyono (2012:89), teknik analisis data memberikan tahapan-tahapan ynag dapat 

memudahkan pada peniliti dalam memilah dan memilih data yang sesuai dan 

dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dengan data yang diperoleh oleh 

peniliti dibuat teks yang bersifat naratif dan mampu menjawab semua permasalahan 

yang peneliti teliti. 

1. Reduksi data (Data Reduction), suatu proses merangkum,pemilihan hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari temadan 

polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.  

2. Display data, dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data, 

bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Verifikasi data, dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi sifatnya sementara karena akan berkembang 

setelah peneliti ada dilapangan 

1.7.8 Rencana Jadwal Penelitian 

Rencana jadwal penelitian merupakan gambaran dan kerangka penelitian bagi 

peneliti dalam melaksanakan penelitian yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. 

Berikut  rencana jadwal penelitian: 



 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2 

Rencana Jadwal Penelitian 

No. Jadwal Penelitian Bulan Pelaksanaan 

Desember Januari Februari Maret April 

1. Tahap Persiapan X x X x                 

Penyusunan Proposal X x X x                 

Mengurus Perizinan     x x               

2. Tahap Pelaksanaan         x X x x X        

Pengumpulan Data           x x X x x      

Analisis Data               x x     

Perumusan Hasil                x x    

3. Tahap Penyelesaian                 x x   

Kerangka Skripsi                  x   



 

 

Penulisan Skripsi            x X x x x x x x  

Revisi & Editing             X x x x x x x x 

Penyerahan Skripsi                     

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


