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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Harmon dalam Moleong mendefinisikan paradigma sebagaicara mendasar

untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan

sesuatu secara khusus tentang visi realitas. Paradigma menjadi landasan untuk

mencari jawaban atas pertanyaan apa itu hakikat realitas, apa hakikat hubungan

antara peneliti dan realitas, dan bagaimana cara peneliti mengetahui realitas.

Paradigma merupakan cara pandang yang membimbing peneliti dalam mendesain

dan menjalankan penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis. Menurut Guba

(dalam Denzin dan Lincoln,1994:109), post-positivisme merupakan suatu

modifikasi dari positivisme. Paradigma ini ingin memperbaiki kelemahan

positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung

terhadap objek yang diteliti. Menurut paradigma post-positivis, hubungan antara

peneliti dan realitas yang diteliti tidak dapat dipisahkan. Peneliti tidak mungkin

mendapatkan kebenaran dari realitas apabila membuat jarak, tidak terlibat secara

langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat

interaktif, tetapi peneliti harus bersifat senetral mungkin, sehingga tingkat

subjektivitas dapat diminimalisasi.

Berakar pada positivisme, paradigma ini tetap berdasar pada prediksi dan
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pengendalian. Akan tetapi, penelitian post-positivis mencoba mengembangkan

pemahaman berbeda tentang hal-hal lain untuk menjawab kritik yang dilontarkan

pada kaum positivis. Post-positivisme percaya pada realitas jamak (multiple

realities). Realitas objektif diyakini ada, tetapi hanya dapat didekati dan tidak

dapat dipotret sepenuhnya. Paradigma post-positivis memandang penelitian

sebagai alat untuk mempelajari peristiwa dan hukum-hukum sosial yang pada

akhirnya memungkinkan manusia meramalkan kemungkinan kejadian serta

mengendalikan peristiwa.

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis. Paradigma post-

positivis menekankan pada penemuan dan pembuktian teori. Penelitian ini

didasarkan atas teori komunikasi Lasswell. Peneliti ingin melihat apakah teori

Lasswell, dalam lingkup two-way symmetric communication, masih relevan dalam

praktik PR di era media baru (PR 2.0).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk mengintepretasikan suatu fenomena secara holistik

dengan menggunakan kata-kata, bukan angka-angka. Menurut

Kriyantono(2008:67),riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena

dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya

juga.

Pendekatan kualitatif menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah

manusia. Penelitian kualitatif menghasilkan suatu gambaran menyeluruh yang

disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari

para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah. Pendekatan
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ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, tidak

boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis,

tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Peneliti merupakan bagian integral dari data. Peneliti menjadi instrumen

riset yang harus terjun langsung. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif,

realitas bersifat dinamis sebagai hasil konstruksi. Tidak ada realitas tunggal.

Setiap peneliti mengkreasi realitas sebagai bagian dari proses penelitiannya.

Subjektif dan kasuistik. Hasilnya bukan untuk melakukan generalisasi.

Menurut Moleong, analisis data dalam riset kualitatif dilakukan secara

induktif. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil pengumpulan data di lapangan.

Analisis induktif dilakukan seiring dengan perkembangan tahap penelitian.

Rancangan penelitian pun lebih fleksibel. Dapat berubah sewaktu-waktu,

bergantung pada kondisi dan temuan di lapangan. Ketika peneliti menemukan

data baru, desain penelitian dapat diubah untuk beradaptasi dengan data tersebut.

Data dapat digunakan untuk menggugat suatu teori, atau bahkan memunculkan

atau membentuk teori baru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha untuk

menjelaskan fenomena secara utuh, menyeluruh, dan mendalam. Dibutuhkan

pengumpulan data yang mendalam dimana Peneliti ikut terlibat dengan objek

yang diteliti. Kasuistik, dimana realitas yang dibahas adalah yang terjadi di sekitar

Solvo.co.id.

Sifat penelitian adalah deskriptif. Menurut Kriyantono, penelitian

deskriptif bermaksud untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan
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akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Penelitian ini bersifat deskriptif; berusaha untuk menjelaskan secara

sistematis, faktual, dan akurat strategi penggunaan online media oleh Solvo.co.id

dalam membangun customer relations pada setting alaminya.

Berdasarkan sifat penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah

berupa kata-kata, pernyataan-pernyataan, ataupun gambar. Dalam laporan, akan

digunakan berbagai kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran mengenai

fenomena yang diteliti. Menurut Moleong, data tersebut dapat berasal dari naskah

wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo,

dan dokumen resmi lainnya.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Robert K. Yin (dalam

Kriyantono,2008:56) menjelaskan studi kasus sebagai riset yang menyelidiki

fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, memanfaatkan multisumber bukti.

Sasaran penelitiannya dapat berupa manusia atau peristiwa. Sasaran tersebut

ditelaah secara rinci dan mendalam sebagai suatu totalitas, sesuai dengan latar

atau konteksnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk melihat dan memahami

berbagai kaitan yang ada di antara temuan/fakta lapangan.

Robert K. Yin(2002:18) menjelaskan bahwa studi kasus mencari jawaban

atas pertanyaan “Bagaimana”(How) dan “Mengapa” (Why). Menggali secara

mendalam dan komprehensif. Oleh karena itu, menuntut pengumpulan data yang

detail. Stake, dalam Denzin dan Lincoln, menjelaskan bahwa penelitian studi

kasus memfokuskan pada apa yang dapat dipelajari secara khusus pada kasus
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tunggal. Penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus

yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi.

Lebih lanjut, Stake (1995) mengidentifikasikan tiga tipe studi kasus, yaitu

studi kasus intrinsik, instrumental, dan kolektif. Penelitian ini menggunakan

metode studi kasus instrumental. Studi kasus instrumental (instrumental case

study) adalah pengujian suatu kasus khusus untuk memberikan pemahaman yang

mendalam tentang suatu masalah atau untuk memperbaiki teori yang telah ada.

Dalam penelitian studi kasus, kasus diposisikan sebagai sarana (instrumen)

untuk menunjukkan penjelasan mendalam dan pemahaman terhadap sesuatu yang

lain dari yang biasa dijelaskan. Melalui kasus yang ditelitinya, peneliti bermaksud

untuk menunjukkan adanya sesuatu yang khas yang dapat dipelajari dari suatu

kasus tersebut, yang berbeda dari penjelasan yang diperoleh dari objek-objek

lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Penelitian hanya

difokuskan pada satu peristiwa yaitu customer relations Solvo.co.id melalui

online media. Melihat bagaimana strateginya dalam membangun customer

relations melalui media tersebut. Metode studi kasus instrumental menjadi

metode yang tepat karena menekankan pada pemahaman mendalam dan kekhasan.

Penelitian ini mempelajari bagaimana Solvo.co.id dapat menjadi besar di dunia

maya berkat kekuatan hubungan dengan customer-nya.

3.3. Key Informan dan Informan

Objek penelitian adalah website resmi Solvo.co.id (www.Solvo.co.id),

serta beberapa akun social media resmi milik Solvo.co.id seperti @Bluerayshop
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(Twitter) dan www.facebook.com/Bluerayshop. Solvo.co.id dipilih karena

berhasil terkenal berkat pengelolaan dan keberhasilannya dalam memanfaatkan

media online, dan juga di social media. Solvo.co.id melakukan promosi dari

berbagai macam jenis media online, misalnya lewat e-advertising di beberapa

website yang sering dikunjungi, serta Twitter, blog, dan Facebook. Pemanfaatan

social media seperti Twitter dan Facebook yang dilakukan oleh pihak Solvo.co.id

kurang maksimal, karena dalam website resmi Solvo.co.id, fungsi dari social

media juga sudah dijalankan, user dan calon customer dapat langsung

berkomunikasi dengan admin yang sedang online, asalkan sudah menjadi member

dari website. Yang diamati adalah bagaimana Solvo.co.id membangun customer

relations melalui media online.

Subjek penelitian terbagi atas dua: informan kunci dan informan sekunder.

Informan kunci adalah mereka yang menjalankan fungsi analytical CRM.

Analytical CRM merumuskan strategi, berdasarkan analisis tren pasar dan

perilaku pelanggan. Analytical CRM disebut juga back office operations.

Sementara informan sekunder adalah mereka yang mejalankan fungsi operational

CRM. Bagian operational CRM melakukan interaksi langsung dengan pelanggan,

atau disebut juga front-office.

3.3.1 Profil Informan

Suhandi Wijaya merupakan founder sekaligus CEO dari PT. Blueray

Technology (Solvo.co.id; Tintaku.co.id; dan 360 Digital Agency). Suhandi

Wijaya dikategorikan oleh peneliti sebagai salah seorang informan utama karena

dianggap paling memahami seluk beluk perusahaan. Selain itu, Suhandi
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merupakan pengambil keputusan sekaligus pengawas jalannya perusahaan.

Informan selanjutnya adalah Irsan Victor yang bekerja sebagai manager

operasional Solvo.co.id. Irsan yang akrab dipanggil Bob merupakan informan

sekunder yang pertama. Sama seperti Suhandi, Irsan tergolong sebagai pelaku

analytical CRM dari Solvo.co.id. Tugas Irsan adalah sebagai perwakilan langsung,

sekaligus tangan kanan Suhandi. Irsan juga membantu melancarkan pelaksanaan

berbagai macam kegiatan maupun event yang akan dilaksanakan oleh Solvo.co.id

Informan sekunder lainnya adalah Ady Ahmed sebagai salah seorang

frontliner di Solvo.co.id. Ady bertugas dalam melakukan supervise atas interaksi-

interaksi ataupun terjun langsung dalam proses perbincangan via Zopim, BBM,

Facebook, dan blog. Karena itulah, peneliti menggolongkan Ady sebagai

informan operational CRM.

Informan yang dianggap peneliti dapat membantu mempermudah proses

penelitian adalah para pelanggan utama Solvo.co.id yang sudah sering melakukan

interaksi dan komunikasi, baik secara online, maupun offline, yaitu bapak Herry

Makin dari Flores, dan bapak Heri dari Tangerang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian studi

kasus adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Data primer

dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara mendalam. Hal ini

mengacu pada Lofland dan Lofland, sebagaimana dikutip oleh Moleong, yang

menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.
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Menurut Karl Weick, (dalam Rakhmat,1998:51) observasi adalah

pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan

suasana yang berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan-tujuan

empiris. Melalui observasi, peneliti dapat menggambarkan setting, aktivitas yang

berlangsung, orang-orang yang terlibat, dan mendefinisikan makna kejadian.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap akun social media

resmi serta aktivitas serupa milik Solvo.co.id. Peneliti mengamati aktivitas akun,

melihat segala aktivitas yang dilakukannya terkait dengan customer relations.

Peneliti melihat keaktifan, bagaimana hubungan dengan customer, dan pesan-

pesan apa yang disampaikan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan yang sudah

ditentukan. Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara

bertanya kepada responden. Wawancara umumnya dilakukan dalam konteks tatap

muka. Maksud mengadakan wawancara, sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan

Guba dalam Moleong, antara lain untuk mengkonstruksi mengenai orang,

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian.

Melalui wawancara, kita tidak hanya mengkonstruksi apa yang telah

terjadi dan sedang terjadi, tetapi juga dapat memproyeksikan harapan di masa

yang akan datang. Lebih lanjut menurut Guba, melalui wawancara, peneliti dapat

memverifikasi, mengubah, memperluas informasi yang diperolehnya sehingga

dapat memverifikasi, mengubah, memperluas hasil konstruksinya sendiri.

Agar mendapatkan data yang diharapkan, maka perlu untuk membuat

interview guide. Panduan wawancara digunakan untuk menjaga fokus
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penelitian.Peneliti dapat menggali pertanyaan guna mendapatkan pemahaman

yang mendalam, tetapi tidak keluar dari tujuan penelitianyang telah dibuat.

Peneliti juga dapat melakukan wawancara dengan sistematis dan terarah.Dengan

demikian, peneliti bisa mendapatkan data yang diperlukan secara detail.

Sementara untuk data sekunder, digunakan studi dokumen dengan

mempelajari berbagai pustaka dan literatur terkait komunikasi pemasaran, PR 2.0

dan media baru, customer relations, dan customer relationship management.

Peneliti juga mencari data-data pendukung secara online.

3.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Hasil penelitian kualitatif sering diragukan kebenarannya karena beberapa

hal, yaitu subjektivitas peneliti, kelemahan wawancara dan observasi sebagai alat

penelitian ketika dilakukan secara terbuka dan tanpa kontrol, dan sumber data

yang kurang kredibel yang mempengaruhi akurasi hasil penelitian. Oleh karena

itu, penelitian kualitatif juga membutuhkan pemeriksaan keabsahan data.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam paradigma kualitatif

merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep validitas dan reliabilitas.

Moleong menjelaskan kriteria dasar keabsahan data kualitatif: derajat

keterpercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan

(dependability), dan kepastian (confirmability).

Derajat keterpercayaan menunjukkan apakah proses dan hasil penelitian

dapat diterima atau dipercaya. Derajat keteralihan menunjukkan apakah hasil

penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Derajat kebergantungan

menunjukkan apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam
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mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika

membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. Sementara derajat kepastian

menunjukkan apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya, sesuai

dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin

(dalam Moleong,2002:112) ada empat macam triangulasi, yaitu sumber, metode,

penyidik, dan teori.

Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi

dengan sumber. Triangulasi dengan sumber mencoba membandingkan dan

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

waktu danalat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dilakukan dengan

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum denganapa yang

dikatakannya secara pribadi, membandingkan pendapat dengan perkataan dan

perilakunya sehari-hari, membandingkan keadaan dan perspektif sesorang dengan

berbagai pendapat lain dari berbagai sudut pandang, dan membandingkan hasil

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.6. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen (dalam Moleong,2002:161) mendefinisikan analisis

data sebagai upaya bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
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menemukan pola, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepadaorang lain.

Selanjutnya, menurut Patton dalam Moleong analisis data adalah proses mengatur

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan

uraian dasar. Keseluruhannya dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman dan

membantu mempresentasikan penemuan danpenelitian.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak sebelum

peneliti memasuki lapangan, kemudian dilanjutkan pada saat peneliti berada di

lapangan dan sampai peneliti menyelesaikan kegiatan di lapangan. Sebelum

peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi

pendahuluan atau data sekunder. Analisis data diarahkan untuk menentukan fokus

penelitian. Fokus penelitian tersebut masih bersifat sementara. Fokus penelitian

mungkin berubah atau berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Ketika peneliti mulai memasuki kegiatan lapangan untuk mengumpulkan

data, peneliti melanjutkan analisis data. Misalnya, terhadap informasi hasil

wawancara. Apabila jawaban wawancara tersebut dirasa belum memuaskan,

peneliti dapat melanjutkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan lanjutan

sampai diperoleh data yang memuaskan.

Miles dan Huberman menjelaskan metode analisis data yang meliputi

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan

kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Aktivitas tersebut

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas,

sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak

diperolehnya lagi data atau informasi baru.
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Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian,

meyederhanakan, mengabstraksikan,dan mentransformasikan data yang muncul

dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman,

memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, dan

membuang yang dianggap tidak perlu. Reduksi data dilakukan dengan

pertimbangan bahwa data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,

untuk itu perlu dipilah sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah penelitian.

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data.

Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya

dilakukan dengan cara membuat dan menampilkan hubungan antar fenomena

untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti

untuk mencapai tujuan penelitian.

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan,

hubungan, diagram alur (flow chart), dan lainnya. Penyajian data tersebut akan

memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja

penelitian selanjutnya.

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan

melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat

sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung

tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah

yang disebut sebagai verifikasi data.

Berdasarkan kesimpulan awal tersebut, peneliti dapat mencari suatu
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alternatif penjelasan lain. Sebab, dalam penelitian kualitatif memang selalu ada

alternatif penjelasan yang lain. Hasil tersebut dapat mengarahkan pada hal-hal

yang menyimpang dari asumsi atau tidak terpikir sebelumnya.

3.7. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan social network untuk

alat optimalisasi customer relationship management dengan

menggunakan social customer relationship management oleh Paul

Greenberg yang disinkronisasi dengan traditional customer

relationship management.


