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Ringkasan Penelitian 
 

Solopos dan Radar Solo merupakan dua surat kabar terbesar di daerah Solo. Untuk dapat eksis dan memenangkan 
persaingan, kedua surat kabar tersebut melakukan berbagai strategi. Dalam konteks komunikasi pemasaran, strategi yang 
dilakukan oleh kedua surat kabar tersebut perlu mendapatkan fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan. 
Tujuan dari riset ini, secara khusus adalah untuk memperoleh gambaran tentang strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh 
objek penelitian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan menganut paradigma konstruktivisme. 
Konsep-konsep yang dioperasikan sebagai alat analisis meliputi teori bauran komunikasi pemasaran meliputi periklanan, 
promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal dan pemasaran langsung.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya menjaring pembaca, harian Solopos melakukan strategi 
periklanan meliputi iklan outdoor dan iklan elektronik, strategi promosi penjualan meliputi rabat, bonus dan games, strategi 
hubungan masyarakat meliputi sponsorship dan event, strategi penjualan personal meliputi presentasi promosi dan pengasong 
keliling, serta strategi pemasaran langsung meliputi email marketing dan telemarketing. Sedangkan harian Radar Solo 
melakukan strategi periklanan meliputi iklan cetak, iklan elektronik dan iklan outdoor, strategi promosi penjualan meliputi 
hadiah, doorprice, merchandise, games dan diskon, strategi hubungan masyarakat meliputi sponsorship, event dan CSR, 
strategi penjualan personal meliputi presentasi promosi dan sampel, serta strategi pemasaran langsung meliputi email 
marketing dan telemarketing. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam upaya menjaring pengiklan, harian Solopos melakukan strategi 
periklanan meliputi iklan outdoor, strategi promosi penjualan meliputi rabat dan paket bandling, strategi hubungan masyarakat 
meliputi sponsorship, newsletter dan event, strategi penjualan personal meliputi presentasi promosi, serta strategi pemasaran 
langsung meliputi media kit, email marketing dan telemarketing. Sedangkan harian Radar Solo melakukan strategi periklanan 
meliputi iklan cetak dan iklan elektronik, strategi promosi penjualan meliputi diskon dan rabat, strategi hubungan masyarakat 
meliputi sponsorship dan CSR, strategi penjualan personal meliputi presentasi promosi, serta strategi pemasaran langsung 
meliputi media kit, email marketing dan telemarketing. 
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