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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-

positivisme. Secara ontologis, cara pandang aliran ini bersifat critical realism. 

Aliran dalam paradigma ini juga melihat realitas sebagai hal yang memang ada 

dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi menurut aliran ini, adalah 

mustahil bagi peneliti untuk melihat realitas secara benar oleh peneliti. (Salim, 

2006:70). 

Secara metodologis, pendekatan eksperimental paradigma ini 

beranggapan bahwa observasi dipandang tidaklah cukup, oleh karena itu harus 

dilengkapi metode triangulasi yaitu penggunaan beragam metode, sumber 

data,periset dan teori. 

Secara epistemologis, hubungan antara periset dan objek yang diteliti 

tidak bisa dipisahkan seperti yang diusulkan oleh aliran positivisme. Aliran ini 

menyatakan suatu hal yang tidak mungkin mencapai atau melihat kebenaran 

apabila pengamat berdiri langsung di belakang layar tanpa ikut terlibat dengan 

objek secara langsung. Oleh karena itu, hubungan interaktif antara periset dan 

objek yang diteliti sangatlah penting, sepanjang dalam hubungan tersebut periset 

bisa bersifat netral dan tingkat subjektivitas dapat dikurangi secara minimal 

(Bungin,2007:5). 
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Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme karena 

secara metodologis, realita yang dilihat dalam penelitian melalui observasi 

peneliti tidaklah cukup untuk memperkuat penelitian, oleh karena itu, dalam 

penelitian ini akan dilakukan uji keabsahan data yang didapat dengan 

menggunakan metode triangulasi. 

Penelitian ini mengangkat komunitas Nebengers sebagai penelitian, 

yang secara epistemologis dinyatakan bahwa hubungan antara peneliti dengan 

komunitas Nebengers sangatlah penting selama hubungan bersifat netral dan tidak 

bersifat subjektif. Hubungan interaktif ini dibutuhkan untuk memperoleh 

kedalaman data yang sangat penting untuk sebuah penelitian kualitatif. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Riset 

kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya 

melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. (Kriyantono, 2009:56). 

Menurut Denzin dan Lincoln (2010), penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan 

banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. 

Besar populasi atau sample tidak diutamakan dalam penelitian 

kualitatif, bahkan populasi atau sample nya sangat terbatas. Pendekatan penelitian 

kualitatif lebih menekankan pada persoalan kedalaman data, bukan banyaknya 

data. (Kriyantono, 2009:57). 
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Sebelum hasil-hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan kepada 

ilmu pengetahuan, terdepat beberapa tahapan yang harus dilewati diantaranya 

memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-

fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan 

berupaya untuk melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati tersebut 

(Bungin, 2007:6).  

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan 

terkait. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti mendapatkan 

gambaran  terkait pemanfaatan media sosial dalam kegiatan PR Nebengers, dan 

hasil akhirnya dibentuk dalam teorisasi berdasarkan pengamatan dan triangulasi 

yang telah dilakukan. 

 

3.3 Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat 

memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam metode deskriptif, titik berat penelitian 

adalah pada observasi dan suasana alamiah. Susasana alamiah berarti peneliti 

terjun langsung ke lapangan dan tidak berusaha untuk memanipulasikan variabel. 

(Rakhmat, 2009:24-25). 

Menurut Bungin (2007), penelitian sosial yang menggunakan format 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai 

kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di dalam 

masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya untuk menarik realitas 
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tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau 

gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. 

Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian 

dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus memusatkan diri 

pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri yang demikian 

memungkinkan studi ini dapat amat mendalam dan demikian bahwa kedalaman 

data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini (Bungin, 2007:68). 

Menurut Ronny Kountur, ciri-ciri penelitian deskriptif adalah 

(Kountur,2007:108): 

1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu. 

2. Menguraikan satu variabel saja, jika ada beberapa variabel yang akan 

diuraikan, dilakukan satu persatu. 

3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan terhadap 

variabel. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjabarkan situasi atau 

peristiwa. Dalam penelitian desktiptif, hubungan tidaklah dicari dan dijelaskan, 

serta tidak ada uji hipotesis atau pembuatan prediksi (Rakhmat,2000:24). Tujuan 

dari penelitian deskriptif adalah: 

1. Menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok 

2. Mengumpulkan informasi akurat 

3. Menggambarkan mekanisme sebuah proses 

4. Menciptakan seperangkat kategori atau pengklasifikasian 

5. Menjelaskan tahapan-tahapan atau seperangkat tatanan. 
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Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, karena 

penelitian ini memaparkan atau menjabarkan pemanfaatan media sosial dalam 

kegiatan PR komunitas Nebengers. Untuk dapat menjabarkan hal tersebut, maka 

peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada para informan yang 

terlibat. 

Selain itu, penelitian ini juga berusaha meringkas kondisi di dalam 

masyarakat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini adalah pemanfaatan 

media sosial dalam kegiatan PR komunitas Nebengers, dan menarik kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk narasi. 

 

3.4 Strategi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif dengan studi 

kasus, yang merupakan strategi dan metode analisis data kualitatif yang 

menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis (Bungin, 

2007:237). 

Stake (1995) menyatakan bahwa studi kasus adalah strategi 

penyelidikan di mana peneliti mengeksplorasi secara mendalam program, acara, 

kegiatan, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan 

aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi rinci dengan menggunakan 

berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan 

(Creswell, 2009:13). 

Bogda dan Biklen (1982), serta Yin menjabarkan beberapa tipe studi 

kasus, diantaranya: 

Pemanfaatan Media..., Pramuda Wardani, FIKOM UMN, 2014



48 
 

1. Studi kasus kesejarahan sebuah organisasi 

Studi kasus yang melakukan pemusatan perhatian mengenai perjalanan 

dan perkembangan sejarah organisasi sosial tertentu dan dalam jangka 

waktu tertentu pula. 

2. Studi kasus observasi 

Penekanan dalam studi ini adalah kepada penggunaan observasi dalam 

penelitian untuk menjaring informasi-informasi empiris yang detail dan 

aktual dari unit analisis penelitian. 

3. Studi kasus Life History 

Studi ini mencoba menggambarkan secara rinci kisah perjalanan hidup 

seseorang sesuai dengan tahap-tahap, dinamika, liku-liku hidup yang 

paling mempengaruhi seseorang. 

4. Studi kasus komunitas sosial dan masyarakat 

Penelitian didasarkan pada sisi-sisi unik dan bermakna dari lingkungan 

sosial di dalam komunitas tertentu. 

5. Studi kasus analisis situasional 

Studi kasus ini dilakukan atas dasar situasi sosial yang telah berlangsung. 

Contoh: semburan lapindo yang menenggelamkan beberapa desa di 

kecamatan porong dan tanggulangin sidoarjo, sehingga memunculkan 

masalah sosial bagi masyarakat sekitar. 
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6. Studi kasus mikroetnografi 

Studi kasus ini dilakukan terhadap sebuah unit sosial terkecil. Sebuah sisi 

tertentu dalam kehidupan sebuah komunitas atau organisasi atau bahkan 

seorang individu. 

Menurut Yin (1981) Studi kasus berlaku apabila sebuah pertanyaan 

‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ diajukan terhadap seperangkat peristiwa masa kini 

(Salim, 2006:118). Berdasarkan alasan tersebut, studi kasus dipilih sebagai 

strategi penelitian oleh peneliti karena peneliti tertarik untuk membahas 

bagaimana pemanfaatan media sosial dalam kegiatan PR komunitas Nebengers. 

Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi secara 

mendalam program dan kegiatan cyber PR yang dilakukan oleh komunitas 

Nebengers. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Data primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara mendalam. Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara 

sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu (Sugiono, 2007:72). 

Menurut Bungin (2007), wawancara mendalam merupakan 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab tatap muka antara peneliti dan informan terkait, dengan 
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atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara 

mendalam  dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang 

lama bersama informan di lokasi penelitian. 

Wawancara disebut sebagai metode dalam memperoleh data 

primer, karena dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak 

dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. (Raco, 2010:116). 

Esterberg (2002) mengemukakan beberapa jenis wawancara, 

yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur dan tidak terstruktur 

(Sugiono, 2007:73). 

Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan 

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis. 

Dengan wawancara semi-terstukrur, peneliti memberikan pertanyaan 

kepada narasumber yang nantinya pertanyaan tersebut akan 

berkembang mengikuti alur wawancara bersama narasumber 

berkaitan. Dalam melakukan wawancara, selain membawa instrumen 

sebagai pedoman untuk wawancara, peneliti menggunakan alat bantu 

recorder dalam bentuk iPad dan smartphone Blackberry. 

 

3.5.2 Data sekunder 

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder peneliti adalah: 

1. Buku cerita Nebengers 

2. Timeline Twitter @Nebengers 
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3. Facebook wall Nebengers 

4. Company profile Nebengers 

5. Artikel berita online dan publikasi Nebengers di Youtube 

 

3.6 Informan Penelitian 

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengurus 

komunitas Nebengers, anggota komunitas tersebut, dan pengamat media sosial 

yang merupakan praktisi di bidang PR. Berikut adalah daftar key informan dan 

informan yang terkait dengan penelitian: 

1. Donny Prasetya Eka Putra (PR Komunitas Nebengers) 

Donny Prasetya dipilih menjadi key informan, karena beliau dapat 

memaparkan kegiatan PR yang dilakukan oleh Nebengers, sesuai dengan 

penjabaran kegiatan PR yang dikemukakan Scott M. Cutlip, serta dapat 

menjelaskan pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh Nebengers 

sesuai konsep pemanfaatan media sosial yang dikemukakan oleh Michelle 

Golden dan Melanie Mathos. 

2. Andreas Adiyta Swasti (Founder Nebengers, Chief Information Officer 

Nebengers) 

Andreas Aditya Swasti dipilih sebagai informan, karena beliau yang 

menggagas ide awal dalam membentuk Komunitas Nebengers, sehingga 

dapat menjelaskan sejarah terbentuknya Komunitas Nebengers. 
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3. Dyah Sisca Pramitha (Lurah distrik Tangerang Selatan periode 2012-2013) 

Dyah Sisca dipilih sebagai informan, karena pengalaman beliau bersama 

Komunitas Nebengers dan sebagai lurah pertama untuk distrik Tangerang 

Selatan dalam Komunitas Nebengers. 

4. Andreansyah Noor (Anggota Komunitas Nebengers) 

Andreansyah Noor dipilih sebagai informan karena pengalaman beliau 

bersama Komunitas Nebengers. 

5. Tiara (Konsultan Public Relations di Alchemy Creative Communications, 

Social Media Specialist) 

Tiara dipilih sebagai pengamat kegiatan PR yang dijalankan oleh 

Komunitas Nebengers, karena penelitian ini mengangkat topik PR, 

sehingga dibutuhkan pendapat dari pihak luar komunitas yang memahami 

tentang praktik PR. Selain itu Tiara juga dipilih karena beliau dapat 

mengaitkan praktik PR yang dijalankan oleh Komunitas Nebengers 

dengan konsep kegiatan PR yang dirumuskan oleh Scott M. Cutlip dan 

juga pemanfaatan media sosial yang dirumuskan oleh Michelle Golden 

dan Melanie Mathos, serta karakteristik Cyber PR yang dirumuskan Oleh 

Bob Julius Onggo. 
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3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 

Huberman (Ardianto, 2010:223). Menurut Miles dan Huberman ada tiga jenis 

kegiatan dalam melalukan analisis data, diantaranya: 

1. Reduksi 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara. 

Dalam  melakukan reduksi, kesimpulan akhir dapat digambarkan. Reduksi 

terjadi secara terus-menerus hingga laporan penelitian berakhir. 

2. Model data (data display) 

Model data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah teks 

naratif. 

3. Penarikan/verifikasi kesimpulan 

Dari awal pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah makna 

sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi-proposisi (Miles dan Huberman, 

dalam Emzir, 2010:129-133). 

 

3.8 Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif menghadapi persoalan penting mengenai 

pengujuan keabsahan dari hasil penelitian yang dilakukan. Banyak hasil penelitian 

kualitatif yang diragukan karena: (1) subjektivitas peneliti, (2) alat penelitian yang 

diandalkan adalah wawncara dan observasi yang mengandung banyak kelemahan 
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ketika dilakukan secara terbuka dan tanpa kontrol, (3) sumber data kualittatif 

kurang terpercaya yang mempengaruhi akurasi penelitian (Bungin, 2007:261-

262). 

Moleong (2010:327) menyatakan untuk menetapkan keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan atas empat kriteria yaitu: 

KRITERIA TEKNIK PEMERIKSAAN 

Kredibilitas (a) Memperpanjang keikut-sertaan 

(b) Ketekunan pengamatan 

(c) Triangulasi 

(d)  Pengecekan sejawat 

(e) kecukupan referensial 

(f) Kajian kasus negatif 

(g) Pengecekan anggota 

Keteralihan Uraian rinci 

Kebergantungan Audit kebergantungan 

Kepastian Audit kepastian 
 

Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif Moleong 

 

Pada penelitian ini, keabsahan data akan diuji dengan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding tetap data itu. Mengacu pada Denzin (1978), jenis triangulasi adalah: 

 

1. Triangulasi kejujuran peneliti 

Triangulasi kejujuran peneliti dilakukan untuk menguji kejujuran, 

subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Hal 

ini dilakukan dengan meminta bantuan peneliti lain untuk melakukan 

pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di 

lapangan. 
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2. Triangulasi sumber data 

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek 

baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan 

(Paton, 1987): 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tetang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain . 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

3. Triangulasi metode 

Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Patton (1987), triangulasi 

dilakukan dengan menggunakan strategi: (1) pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan 

data, (2) pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

4. Triangulasi teori 

Triangulasi teori dilakukan dengan cara menguraikan pola, hubungan, 

serta menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari 

tema atau penjelasan pembanding. 
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Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada penggunaan 

triangulasi sumber data sebagai metode dalam menguji keabsahan data dari hasil 

penelitian terkait. 

Triangulasi pertama kali akan dilakukan dengan membandingkan 

data yang didapat melalui pre-research (internet,majalah,dll) dengan hasil 

wawancara bersama key informant. 

Tahap selanjutnya adalah membandingkan hasil wawancara key 

informan, dengan realitas sesungguhnya melalui kaca mata informan (anggota 

Komunitas Nebengers). Tahap terakhir adalah membandingkan seluruh rangkaian 

hasil penelitian dengan pandangan pengamat yang ahli dalam bidang PR. 
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