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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 PARADIGMA PENELITIAN  

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma postpositivisme sebagai 

dasar alur pikir dalam melihat strategic brand management process yang dilakukan 

TKN melalui Jokowi App. Menurut Creswell (2013, h.31) postpositivis merupakan 

paradigma yang melihat penelitian sebagai serangkaian langkah yang terhubung 

secara logis, meyakini keragaman perspektif dari para partisipan dari pada satu 

realitas tunggal. 

 

3.2 JENIS DAN SIFAT PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan jenis dan sifat penelitian kualitatif deskriptif. 

Pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip umum sebaai wujud 

dasar dari sebuah makna dari gejala sosial di masyarakat. Sifat penelitian deskriptif 

menurut Nazir (2005, h. 54) adalah penelitian terhadap suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Dengan kata lain penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian 

kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. 

Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif 

khususnya mengenai Strategic Brand management Process yang dilakukan TKN 

pada masa kampanye pilpres 2019 di basis pemilih milenial melalui Jokowi App. 
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3.3 METODE PENELITIAN  

Metode yang penulis gunakan terkait dengan penelitian yang akan dibuat 

adalah metode Studi Kasus Yin (2009), berpendapat bahwa studi kasus mencakup 

studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau setting 

kontemporer. Metode penelitian ini merupakan metode yang digunakan dengan 

cara meneliti kasus yang ada di dalam masyarakat untuk mempelajari kasus tersebut 

secara mendalam guna mempelajari latar belakang, kondisi, serta persepsi dan 

hubungan antar individu yang berkaitan langsung dengan kasus tersebut. 

Dengan menggunakan metode studi kasus, bukan hanya kita dapat 

mempelajari kondisi atau isu secara mendalam, namun dapat memahami berbagai 

macam sudut pandang setiap individu yang menjadi narasumber bagi pengumpulan 

data penelitian sehingga pendapat, perasaan emosional, menjadi hal yang lumrah 

dalam penggunaan metode ini. 

 

3.4 PARTISIPAN 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dua orang informan yang sesuai 

dengan kriteria berikut; Informan pertama merupakan anggota Timses Jokowi-

Ma’aruf pada kampanye pilpres 2019 dan mengetahui strategi political branding 

yang diterapkan pada kampanye pilpres 2019 pasangan Jokowi-Ma’aruf. Informan 

kedua merupakan user Jokowi App selama masa Kampanye Pilpres 2019 dan 

tergolong pemilih milenial.  

 3.3.1 Partisipan 1 : Usman Kansong 

Alasan  : Merupakan anggota TKN Jokowi-Ma’aruf yang 

menjabat sebagai Direktur Komunikasi Politik dan mengetahui strategi 

political branding paslon 01. 

Political branding jokowi-ma’aruf..., Cynthia Limaura, FIKOM UMN, 2019



32 

 

Gambar 3.1 Struktur Tim Kampanye Nasional 

Sumber: Kompas.com 
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3.3.2 Informan  : Silih Agung Wasesa 

Alasan  : Merupakan praktisi branding, founder AsiaPR 

 

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Menurut Yin (2014), terdapat enam sumber pengumpulan data kualitatif 

yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi 

partisipan, dan perangkat-perangkat fisik.  

Data primer penelitian ini diperoleh dengan cara:  

a. Wawancara mendalam (indepth interview).  

Teknik in depth interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif 

lama (Sutopo, 2006, p.72). Teknik ini merupakan sebuah cara pengumpulan 

data kualitatif dengan menanyakan narasumber yang telah kami pilih dan 

menggali informasi sedalam mungkin dari narasumber sampai 

mendapatkan hal-hal yang terkait dengan penelitian penulis. Melalui teknik 

ini juga penulis dapat memastikan bahwa data yang penulis dapatkan 

bersifat valid dan terjamin keabsahannya terkait dengan sumber informasi 

yang kami dapatkan. 

b. Dokumentasi 

Menurut Yin (2014) Penggunaan dokumen yang paling penting adalah 

untuk menguatkan dan menambah bukti dari sumber lain. Pertama, 

dokumen membantu dalam memverifikasi ejaan yang benar dan judul atau 

nama orang dan organisasi yang mungkin telah disebutkan dalam 
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wawancara. Kedua, dokumen dapat memberikan rincian spesifik lainnya 

untuk menguatkan informasi dari sumber lain. Ketiga, Anda dapat membuat 

kesimpulan dari dokumen misalnya, menemukan pertanyaan baru tentang 

komunikasi dan jaringan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini penulis 

melakukan dokumentasi konten pada Jokowi App sebagai bukti pendukung 

penelitian. 

 

3.6 KEABSAHAN DATA 

Keabsahan data merupakan salah satu hal terpenting yang harus ada di 

dalam setiap penelitian ilmiah yang akan dibuat. Data yang sudah dianggap sah 

menjelaskan bahwa data yang kita tuliskan di dalam makalah memiliki kredibilitas 

dan validitas sehingga kebenaran akan informasi dapat terjamin. Terdapat empat 

cara untuk menguji keabsahan data menurut Yin (2014) yaitu  

a. Validitas konstruk 

Mengidentifikasi langkah-langkah operasional yang benar untuk konsep 

yang sedang dipelajari dengan menggunakan multiple sources evidence. 

b. Validitas eksternal 

Menggunakan teknik analisis pattern matching. 

c. Validitas internal  

Menggunakan teori pada studi kasus tunggal. 

d. Reliabilitas 

Mendemonstrasikan operasi penelitian - seperti pengumpulan prosedur 

berulang, dengan hasil yang sama dengan menggunakan protokol studi 

kasus. 

Political branding jokowi-ma’aruf..., Cynthia Limaura, FIKOM UMN, 2019



35 

 

Untuk menguji keabsahan data kualitatif yang penulis dapatkan, penulis 

melakukan membangun validitas konstruk, validitas eksternal, validitas internal, 

dan uji reliabilitas. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pattern 

matching (Yin 2009, h.136) yang merupakan penggunaan logika pencocokan pola. 

Logika ini membandingkan pola yang didasarkan atas empiris dan pola yang 

diprediksikan. Jika kedua pola terdapat kesamaan, maka hasilnya dapat menguatkan 

validitas internal dari penelitian. 
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