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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian  

kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan 

menganalisa kualitas-kualitasnya. Penelitian kualitatif berusaha memperoleh 

pemahaman otentik mengenai pengalaman orang-orang, sebagaimana dapat dirasakan 

orang yang bersangkutan. Penulis menggunakan metodologi kualitatif dalam 

menyusun penelitian ini. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif  berusaha memperoleh pemahaman 

yang atentik mengenai pengalaman orang-orang, sebagaimana dirasakan orang-orang 

bersangkutan. Kirk dan Mille mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

dari pengamatan pada manusia baik kawasannya maupun dalam peristilahannya 

(Moleong, 2010: 4).  

Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak 

mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi dan sampling 

sangat terbatas. Jika data terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena 
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yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih 

ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) 

data (Kriyantono, 2009: 56).   

Penelitian kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah  (Moleong, 2010: 6).  

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif. Jenis 

survei ini digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang 

diteliti (Kriyantono, 2009: 59). Pada penelitian deskriptif data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi 

gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah 

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

dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2010: 11). Pada penelitian ini ingin 

mengetahui media internal GMF Today sebagai sumber informasi karyawan PT GMF 

AeroAsia 
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3.2 Paradigma Penelitian  

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan paradigma post-positivistik. 

Asumsi dasar yang menjadi inti paradigma penelitian post-positivisme (Elvinaro, 

2010:60) adalah : 

 Pengetahuan bersifat konjektural dan tidak berlandaskan apa pun.  

 Penelitian merupakan proses membuat klaim-klaim, kemudian menyaring 

sebagian klaim tersebut menjadi klaim-klaim lain yang kebenarannya jauh 

lebih kuat.  

 Pengetahuan dibentuk oleh data, bukti, dan pertimbangan logis.  

 Penelitian harus mampu mengembangkan pernyataan yang relevan dan benar, 

pernyataan yang dapat menjelaskan situasi yang sebenarnya ataun 

mendeskripsikan relasi kausalitas dari suatu persoalan.   

 

Pandangan post positivisme berkembang dari penelitian kuantitatif menjadi 

penelitian kualitatif. Karakter utama paradigma post positivisme adalah pencarian 

makna di balik data (Noeng Muhadjir, 2000 : 79). Sehingga penelitian ini, paradigma 

berfungsi sebagai guiden peneliti untuk mencari esensi makna di balik fenomena. 

Paradigma post-positivisme dapat digunakan ketika peneliti ingin mencari atau 

mengindentifikasikan data kualitatif dengan menggunakan proposisi yang nantinya 

diharapkan dapat mengindentifikasi hal yang sama pada kasus yang lain. Arti 

pengetahuan menurut paradigma post-positivisme dianggap sebagai sebuah 
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keyakinan yang dapat diuji secara empirik, dapat dikonfirmasi, dan dapat ditolak 

sesuai dengan hasil dari yang diteliti.  

Penelitian dengan  menggunakan paradigma post-positivisme dimulai dari satu 

fenomena yang selanjutnya di dalami untuk menghasilkan suatu teori baru. 

Tujuannya yaitu untuk mengetahui makna atas pengalaman seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu fenomena. Dari pengalaman  itulah manusia akan 

mengambil peralajaran yang dapat dipetik dari sebuah pengalaman yang berharga. 

Penelitian ini bersifat value-bound di mana peneliti secara tidak langsung ikut terlibat 

secara aktif untuk memperoleh kebenaran. 

Landasan pencarian kebenaran dalam paradigma post-positivistme adalah dengan 

menggunakan akal sehat di mana kebenaran dari paradigma ini tidak berlaku secara 

unik dan dapat diperoleh melalui proses induktif. Pandangan post-positivistik 

beranggapan bahwa dunia dipandang sebagai sesuatu yang tidak tertata dan terpola 

secara objektif sehingga diperlukan pendekatan khusus untuk memahami setiap gejala 

yang muncul dalam realitas sosial masyarakat. 

Peneliti menggunakan paradigma post-positivisme sebagai dasar penelitian, 

karena mengarah pada proses komunikasi dan sifat dasar sosial dalam pelaksanaan 

dasar program komunikasi yang berubah secara terus menerus. Menurut pandangan 

post positivisme, kebenaran tidak hanya satu, melainkan lebih kompleks sehingga 

tidak dapat hanya terikat pada satu teori maupun konsep tertentu saja 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah metode riset 

yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa 

digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komperhensif 

berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi, atau peristiwa secara 

sistematis (Kriyantono, 2009: 65).  

Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang menelaah satu 

kasus secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Sebuah studi kasus 

(case study) memberikan deksripsi tentang individu. Individu ini biasanya adalah 

orang, tapi biasa juga sebuah tempat seperti perusahaan, sekolah, dan lingkungan 

sekitar (Elvinaro, 2010:65).  

Oleh karena itu, melalui studi kasus peneliti akan melihat dan mengetahui secara 

langsung tentang media internal GMF Today sebagai sumber informasi karyawan PT 

GMF AeroAsia 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain (Moleong, 2010: 157). Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu :  
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 Data Primer 

Data primer diperoleh berdasarkan wawancara dengan sumber informasi secara 

langsung. Pengamatan serta wawancara mendalam dengan narasumber dalam 

penelitian. Wawancara dalam riset kualitatif yang disebut wawancara mendalam 

memiliki tujuan untuk mendapatkan data kualitatif mendalam. Wawancara mendalam 

(intensive / depth interview) adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan 

cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan 

mendalam (Kriyantono, 2009: 98).  

Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah face to face interviews 

dan via email. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

dan sifatnya terbuka sehingga sumber informasi diberikan keleluasaan dalam 

menjawab pertanyaan. Penelitian ini juga menggunakan data primer berdasarkan hasil 

observasi lapangan. Observasi (Kriyantono, 2009:108) adalah kegiatan yang disetiap 

saat kita lakukan dengan perlengkapan pancaindra yang kita miliki dimana kita sering 

mengamati objek-objek disekitar kita. Observasi dilakukan dengan melakukan 

pengamatan langsung tanpa mediator terhadap suatu objek untuk melihat dengan 

dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif observasi 

adalah interaksi perilaku dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang diriset. 

Jadi keunggulan dari metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk 

interaksi dan percakapan.  

 

Peran Media..., Dhani Arief Ramadhan, FIKOM UMN, 2014



 

 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian 

guna memberikan informasi tambahan bagi penelitian. Dilihat dari segi sumber data, 

bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan  

majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 

2010: 159).  

Pendekatan ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis 

sumber data yang ada seperti buku-buku, penelitian terdahulu, serta mempelajari 

beberapa arsip penting lainnya guna mendapatkan informasi yang sedalam-dalamnya 

dan menjawab masalah pokok penelitian yakni ingin mengetahui media internal GMF 

Today sebagai sumber informasi karyawan PT GMF AeroAsia dan prosedur 

pembuatannya. 

 

3.5 Fokus Penelitian 

Dalam  penelitian  ini, peneliti memfokuskan  penelitian  pada fungsi Portal 

GMF sebagai media internal yang informatif bagi karyawan PT GMF AeroAsia.. 

Media ini digunakan  sebagai sarana informasi pada publik internal PT GMF 

AeroAsia, yaitu para karyawannya. Media internal ini dibuat dan dikelola oleh divisi 

TSC (Corporate Communication) yang merupakan divisi di PT GMF AeroAsia yang 

menangani bidang PR. 
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1. Menentukan Masalah (defining the problem) 

Defining the problem merupakan rumusan awal dari suatu program atau untuk 

mengelola suatu kegiatan suatu perusahaan. Dalam menyusun isi media 

internal, langkah pertama yang dilakukan Corporate Commnication yaitu 

dengan cara defining the problem dimana langkah awal dalam mengumpulkan 

data, fakta, dan tren untuk menyusun isi  berita di GMF Today yang terdapat 

di Portal GMF. 

2. Perencanaan dan penyusunan program (Planning and Programming) 

Planning and Programming merupakan hal yang dilakukan dalam mengolah 

berita di GMF Today ini adalah dengan menentukan apa saja tahapan 

perencanaan dalam pembuatan berita di GMF Today. Tahapan yang 

digunakan dalam mengolah berita tersebut adalah mengumpulkan sumber 

informasi dari para stakeholder internal yaitu hal-halyang bersangkutan dan 

berkaitan dengan karyawan. 

 

3. Melakukan tindakan dan berkomunikasi (Acting and Communication) 

Acting and Communication yang dilakukan dengan memberikan dan 

mendistribusikan informasi-informasi yang berkaitan dengan seluk beluk 

karyawan sebagai stakeholder internal dan tentunya tentang perusahaan yaitu 

PT GMF AeroAsia. 
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4. Evaluasi (Evaluating) 

Evaluating merupakan tahapan terakhir dengan diadakannya rapat untuk 

membahas dan mengevaluasi sejauhmana isi berita yang disampaikan kepada 

stakeholder internal agar berita-berita yang disampaikan berikutnya menjadi 

lebih baik. 

 

3.6 Waktu dan Lokasi Penelitian  

Lokasi  penelitian ini adalah PT GMF AeroAsia sebagai objek penelitian yang 

bealamat di Soekarno – Hatta International Airport Cengkareng 19130 Indonesia. 

Waktu periode penelitian  April sampai Juni 2013 di unit TSC atau Corporate 

Communication Officer. 

3.7 Sumber Data dan Key Informan  

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan dari orang yang diamati atau diwawancara, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2010: 157). Dalam 

menentukan key person (narasumber), peneliti memilih berdasarkan karakteristik 

yang sesuai dengan tujuan penelitian atau yang dianggap memiliki informasi yang 

relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Berdasarkan tujuan penelitian. 
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Informan kunci seringkali sangat penting bagi keberhasilan studi kasus. Mereka 

tak hanya bisa memberikan keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, teteapi juga 

bisa memberikan saran tentang sumbet-sumber bukti lain yang mendukung serta 

menciptakan akses terhadap sumber bersangkutan (Yin, 2002 : 109). Berbeda dengan 

Informan kunci, pada wawancara studi kasus dimana peneliti dapat bertanya kepada 

responden tentang fakta-fakta suatu peristiwa yang ada. Bahkan bisa meminta 

responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu 

(Yin, 2002 : 108) 

Maka beberapa kriteria yang dijadikan sebagai dasar dalam pemilihan key 

informan dan informan, yaitu : 

Key Informan 

 Mochammad Aviv, selaku GM Corporate Communication (TSC) PT GMF 

AeroAsia. Peneliti memilih Mochammad Aviv karena beliau dapat 

memberikan penjelasan mengenai objek yang akan diteliti oleh peneliti. 

Sebagai GM corporate communication, beliau dapat menjelaskan peranan 

media internal GMF Today yang digunakan PT GMF AeroAsia sebagai 

sumber informasi karyawan. Sebagai pemimpin di corporate communication, 

Mochammad Aviv memiliki peran pada tahapan defining the problem dan 

Evaluating 
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 Noviyanti, selaku officer divisi Corporate Communication (TSC) PT GMF 

AeroAsia. Peneliti memilih Noviyanti karena beliau dapat memberikan 

penjelasan mengenai objek yang akan diteliti oleh peneliti. Di corporate 

communication, beliau bertugas sebagai pemimpin redaksi berita media 

internal GMF Today. Noviyanti dapat menjelaskan mengenai prosedur dalam 

pembuatan berita di GMF Today, ini sesuai dengan informasi yang ingin 

peneliti dapatkan pada objek penelitian. Noviyanti memiliki peran pada 

tahapan Planning and Programming dan Acting and Communication 

 

 

 Darojatul Ula, selaku officer divisi Corporate Communication (TSC) PT 

GMF AeroAsia. Peneliti memilih Darojatul Ula karena beliau dapat 

memberikan penjelasan mengenai objek yang akan diteliti oleh peneliti. Di 

corporate communication bertugas sebagai pencari dan pembuat berita GMF 

Today. Darojatul Ula dapat menjelaskan isi dari berita apa saja yang terdapat 

pada media internal GMF Today. ini sesuai dengan informasi yang ingin 

peneliti dapatkan pada objek penelitian. Darojatul Ula juga dapat membantu 

membukakan akses untuk peneliti dalam mengakses GMF Today dengan 

menggunakan akun yang dimilikinya. Sama dengan Noviyanti, Darojatul Ula 

memiliki peran pada tahapan Planning and Programming dan Acting and 

Communication 
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Informan 

 Subagio, selaku officer divisi Aircraft On Ground (TMG) PT GMF AeroAsia. 

Bekerja di divisi yang berkaitan langsung dengan pesawat dan juga masa kerja 

yang sudah mencapai tiga puluh tahun lebih bekerja di PT GMF AroAsia 

menjadi alasan peneliti memilih Subagio menjadi informan yang dapat 

memberikan informasi yang ingin peneliti dapatkan. Dengan wawancara yang 

akan dilakukan, peneliti dapat melihat sejauh mana peran GMF Today di mata 

para publik internalnya sebagai sumber informasi bagi para karyawannya. 

 

 Sumanto, selaku Manager  divisi Aircraft On Ground (TMG) PT GMF 

AeroAsia. Bekerja di divisi yang sama dengan informan sebelumnya, namun 

dengan struktur yang berbeda, peneliti melihat Sumanto sebagai informan 

yang dapat memberikan informasi yang ingin peneliti dapatkan. Dengan 

wawancara yang akan dilakukan, peneliti ingin melihat dengan berbedanya 

struktur namun tetap di divisi yang sama, akan terlihat ada atau tidaknya 

perbedaan peran GMF Today di mata para publik internalnya sebagai sumber 

informasi bagi para karyawannya. 

 

 R. Nurcahyo PW, selaku Project Manager Infrastructure Improvement & Data 

Center (TDI) PT GMF AeroAsia. Bekerja di divisi yang berbeda dengan dua 

informan sebelumnya, peneliti melihat Nurcahyo sebagai informan yang dapat 

memberikan informasi yang ingin peneliti dapatkan. Dengan wawancara yang 
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akan dilakukan, peneliti ingin melihat informasi yang berbeda karena 

Nurcahyo berada di divisi yang berkaitan dengan Development Information 

berbeda dengan Subagio dan Sumanto. Peneliti ingin melihat peran GMF 

Today di divisi kerja lainnya sebagai sumber informasi bagi para 

karyawannya. 

 

3.8 Keabsahan Data 

Metode trianggulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang 

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

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2010: 330). Hal ini dilakukan agar 

data yang digunakan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis 

triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan 

data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Di sini, jawaban subjek di cross-

check dengan dokumen yang ada (Kriyantono, 2009: 70).  

Dezin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 2010: 

330). Berdasarkan keempat jenis triangulasi tersebut, penulis menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Dalam teknik triangulasi sumber, penulis akan membandingkan 

atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber 

yang berbeda (Kriyantono, 2009: 70)   
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Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan 

(Moleong, 2010: 331), yaitu: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.  

 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih untuk menggunakan teknik 

triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data karena penulis akan 
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membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara tentang media internal GMF 

Today sebagai sumber informasi karyawan PT GMF AeroAsia 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 

(Moleong, 2010: 248). Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan teknik 

analisis data yang mengacu pada model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan 

Huberman, terdapat tiga jenis tahap kegiatan dalam analisis data (Elvinaro, 2010: 

223), yaitu: 

 

 Reduksi 

Reduksi bukan sesuatu yang terpisah dari analisis, ini merupakan bagian dari 

analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir 

dapat digambarkan. Reduksi data terjadi secara berkelanjutan hingga laporan akhir. 

Bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi 

sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh). Sebagaimana 
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pengumpulan data berproses, terdapat beberapa bagian selanjutnya dari reduksi data 

(membuat rangkuman, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat 

pemisah-pemisah, menulis memo-meno). 

 Model Data / Data Display  

Model data sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan 

pedeskripsisan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari 

model data kualitatif selama ini adalah teks naratif. 

 Penarikan / Verifikasi Kesimpulan  

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah 

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

mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi-proposisi. 
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