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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Paradigmaa Penelitian 

Paradigmaa yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis. 

Paradigmaa ini melihat bahwa realitas dipandang memang ada dalam 

kenyataan sesuai dengan hukum alam tetapi suatu hal yang mustahil bila 

manusia dapat melihat realitas tersebut secara benar (Denzin, 2001: 40). 

Aliran post – postivis ini meyakini bahwa subjek tidak mungkin 

dapat mencapai atau melihat kebenaran, apabila pengamat berdiri di belakang 

layar tanpa ikut terlibat dengan objek secara langsung. Oleh karena itu, 

hubungan antara pengamat dengan objek harus bersifat interaktif, dengan 

catatan bahwa pengamat dengan objek harus bersifat interaktif, dengan 

catatan bahwa pengamat harus bersifat senetral mungkin sehingga 

subjektivitas dapat dikurangi sehingga seminimal mungkin. 

 Dalam penelitian ini, peneliti tidak melibatkan dirinya secara 

langsung ke dalam penelitian. Ini dilakukan agar kenyataan yang ada di luar 

peneliti tidak tercampur dengan kenyataan yang dipercayai oleh peneliti. 

Untuk mengukur keberhasilan implementasi tersebut berasal dari teori yang 

ada dan kemudian dibandingkan dengan sejumlah pernyataan dari sejumlah 

narasumber.  
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Secara metodologis, penelitian eksperimental melalu observasi 

tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan triangulasi yang penggunaan 

berbagai macam metode, sumber data, peneliti, dan teori (Denzin, 2001: 40).  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dengan 

membandingkan data dari narasumber berupa hasil wawancara dan data 

penunjang lainnya dengan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, lalu 

hasil penelitian tersebut akan dikaitkan dengan konsep corporate 

communication dalam corporate secretary yang sudah ada KompasTVya. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan 

kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam–dalamnya 

melalu pengumpulan data sedalam – dalamnya (Kriyantono, 2006:58). Dalam 

penelitian kualitatif yang diutamakan adalah persoalan kedalaman (kualitas) 

data bukan banyaknya (kuantitas) data. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti 

harus menjaga jarak terhadap masalah yang sedang ditelitinya.  

Peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, peneliti 

sepenuhnya terlibat di dalam kegiatan pengumpulan data (Ardianto, 2010: 

58). Penulisan yang menghasilan data deskriptif seperti tulisan tangan 

seseorang, pembicaraan seseorang atau bahkan perilaku seseorang yang dapat 

diobservasi merupakan data yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi 

dapat diukur secara kualitas/kedalaman yaitu melalu pendekatan kualitatif. 
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3.3 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian 

deskriptif. Riset ini untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa 

menjelaskan hubungan antar variabel (Kriyantono, 2006: 69). Melalu 

penelitian ini akan ada dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai realitas yang ada pada objek penelitian. 

 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang 

mengamai situasi tertentu dalam sebuah perusahaan. Menurut Rachmat 

Kriyantono (2006; 63-64) dalam bukunya Teknis Praktis Riset Komunikasi,  

“Studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan berbagai 
sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk 
meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komperhensi 
berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau 
peristiwa secara sistematis (Kriyantono, 2006:63). 
 
“Metode studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penulisan 
yang menelaah suatu kasus secara intensif, mendalam, mendetail, dan 
komperhensif. Sebuah studi kasus (case study) memberikan deskripsi 
tentang individu. Individu ini bisaanya adalah orang, tetapi juga bisa 
juga sebuah tempat seperti perusahaan, sekolah dan lingkungan 
sekitar.” (Elvinaro Ardianto, 2010:64)” 
 

Sebuah studi naturalistik kadang juga disebuat dengan studi kasus. 

Metode studi kasus digunakan secara langsung dalam penulisan legal dan 

banyak dilakukan secara klinis. Robert K. Yin dalam buku Studi Kasus 

Desain dan Metode Menjelaskan: 
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Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila 

pokok pertanyaan suatu penelitian adalah berkenaan adalah berkenaan dengan 

‘How’ atau ‘Why’, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk 

mengontrol peluang-untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan 

dselidiki dan biamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena 

kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. (Robert K. Yin, 

2002:1) 

Mulyana (2001:201) mencatat bahwa studi kasus itu merupakan upaya 

mempelajari variable mengenai suatu kasus khusus. Bertujuan memberika 

gambran lengkap tentang subjek yang diteliti dengan mempelajari individu, 

kelompok , atau kejadian. Berikut adalah ciri-ciri studi kasus : 

a. Partikularisik yaitu studi kasus hanya fokus pada situasi, progam, 

peristiwa atau fenomena tertentu. 

b. Deskriptif yaitu menghasilkan deskriptif details dari topic yang 

diteliti. 

c. Heuristic yaitu studi kasus yang mengupayakan intrepetasi baru, 

prespektif baru serta makna baru dari apa yang diteliti agar 

dipahami oleh khalayak. 

d. Induktif yaitu studi kasus menghasilkan teori atauu konsep setelah 

menyimpulkan dari fakta yang ada di lapangan. 

Studi kasus yang hendak diambil penulis adalah mengenai peran corporate 

communication dalam membangun citra perusahaan.  
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Menurut Robert K. Yin (2002:46) ada empat desain studi kasus. 

Keempat tipe desain tersebut adalah. 

1. desain kasus tunggal holistic 

2. desain kasus tunggal terjalin (embedeed) 

3. desain multi kasus holistic  

4. desain multi kasus terjalin. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian tipe 

kesatu yakni desain kasus tunggal karena menunjukkan satu kasus dari 

kegiatan KompasTV dalam membangun citra perusahaan. 

 

3.5 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah divisi bagian corporate secretary 

(corporate secretary) KompasTV yang merupakan pion dan orang-orang 

yang mempunyai kompetensi di bidang dari divisi yang terdepan dalam 

memberikan efek komunikasi perusahaan kepada khalayak atau audience-

nya. 

 Lokasi Penelitian : KompasTV. JL. Palmerah Selatan 1. Jakarta Barat  

 Key Informan :  

1. Harya S. Pratama (GM of Corp secretary KompasTV) 

2. Deddy Risnanto (vice GM of Corp secretary KompasTV) 

3. Joko Santosa (Staff Director of Business KompasTV) 

4. Roy Rakhmatullah (Manager Of Promotion dan Marcomm TV) 
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3.6 Fokus Penelitian  

 Focus penelitian merupakan penjelasan dan kerangka konseptual 

dalam penelitian kali ini, yang menjadi focus penelitian ini. Peneliti pada kali 

ini menerapkan fungsi-fungsi dan area dari corporate communication 

menurut Paul A. Argenti (2007:41) yang menjadi prinsip-prinsip dan acuan 

dalam pelaksanaa coporate communication KompasTV pusat, di Jakarta. 

Adapun prinsip-prinsip atau area fungsi corporate communication yang aan 

coba di lihat ialah: Reputation Management. Corporate Advertising dan 

Advocacy, Media Relations, Marketing communication, Internal 

communications, Investor Relations, Government Relations, Crisis 

Management. 

 Acuanya:  

 

 Messages. 

• Apa channel komunikasi terbaiknya? 

• Bagaimana perushaan menyusun pesan 

Corporation. 

• Apa yang konstituend dalam perusahaan 
ingin lakukan/tuju? 

• Bagaimana sumber dayanya? 

• Bagaiamana corporate Reputation’nya? 

Constituencies. 

• Siapa saja yang menjadi konstituens 
perusahaan/ 

• Bagaimana sikap mereka terhadap 
perusahaan & topic yang ada? 

Constituency Responses. 

• Apakah setiap konstituen telah 
merespon/melakukan sesuai dengan 
keinginan perusahaan? 

• Perlukah ada revisi pesan dalam 
mempertegas respon-respon dari para 
kontituen 
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Dengan mengacu kepada proses-proses penyelarasan dan pembentukan : 

1. Identitas perusahaan  

Identitas ialah sebuah bentuk manifiesti visual atau segala bentuk 

hal yang secara visual dan nyata merepresentasikan jati diri dari perusahaan 

itu sendiri. Dapat berupa seragam, gedung, logo, warna-warna yang dipilih, 

motto, products, services, stationery, dan seluruh hal yang dapat disentuh, 

dilihat dan dihitung (tangiable thing) yang coba dibuat oleh pihak perusahaan 

dan dikomunikasikan oleh para konstituen perusahaan. 

Setelahnya, para konstituen ynag ada memebentuk dan 

memformulasikan sebuah bentuk presepsi lewat tangible thing atau manifiesti 

visual tadi, dengan tujuan memebntuk sebuah pesan yang akan di presepsikan 

pula oleh publik, terutama publik internal, jika sesuai dengan apa yang ingi 

dituju, artinya proses identitas itu berarti sukses. Dan begitupun sebaliknya, 

jika presepsi yang diaampaikan berbeda maka perusahaan butuh evaluasi 

untuk identitas tersebut.(Paul A. Argenti 2007:66)  

Ditambahkan Menurut Wally Olins dalam buku Shirley Harrison 

(2000;82) corporate identity itu ialah membuat strategi bisnis yang lebih 

visible lewat sebuah desain yang nyata. Identitas itu merupakan sebuah 

bentuk ekspresi lewat names, symbols, logos, colours, and rites of passages 

which the organization uses to distinguish itself, its brand its constituent 

company. Sebuah Corporate identity itu juga bisa merupakan sebuah bentuk 

refleksi dari perusahaan atau Corporate tersebut dalam meng-expresikan 
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niali-nilai atau value. Secara garis besar perusahaan tersebut bisa menunjukan 

bagaiman struktur dan beberapa hal yang mereka jadikan culture di budaya 

kerja mereka sendiri. 

Ada 4 element di dalamnya, yeitu Corporate identity itu sendiri, 

personality, reputasi, nilai (values). Kesemuanya saling mempengaruhi dan 

berkontribusi dalam pembentukan Corporate image, dimana public dari 

sebuah organisasi itu sendiri yang bisa menilai bedasarkan, perfoma kerja 

mereka sendiri. 

Degan acuan : visi perusahaan (corporate vision), Corporate branding 

(focus pada nama dan logo), dan konsistensi dalam merepresentasikan 

perusahaan. 

2. Image (citra) perusahaan 

Menurut Paul A.Argenti (2007:66) image atau Citra itu ialah 

sebuah refleksi dari sebuah identitas organisasi atau perusahaan yang dilihat 

dan dibuat dengan cara lain. Image itu ialah satu bentuk identitas yang juga 

ingin dicapai oleh para konstituen lewat sebuah nilai-nilai tertentu yang 

berhubungan dengan visi misi perusahaan, sehingga menciptakan sebuah 

exchange value di dalm benak public atau khalayak, lebih dari sekedar yang 

bisa dilihat. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung pembentukan identitas 

perusahaan di dalam benak dan pikiran orang-orang.  
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Dengan adanya image, diharapkan perusahaan dapat lebih 

menambahkan kembali Sense dan kepekaan public terhadap identitas 

perusahaan, jadi tidak hanya sekedar yang terlihat atau secara kuantitaif, 

namun juga secara kualitatif identitas itu coba dibentuk dan di komunikasikan 

ke publik (positioning). (Argenti 2007:66) 

Acuannya: customer image, comunity image, investor image, 

employee image.  

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

3.7.1 Data Primer 

 Wawancara mendalam (Intensive / depth interview) adalah teknik 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung 

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Depth 

Interview dilakukan secara intensif (Intensive – Interview) dan umumnya tak 

berstruktur( tanpa daftar pertanyaan terstruktur) yang bertujuan untuk 

mendapatkan data kualitatif yang mendalam (Kriyantono, 2007:98). 

 Depth Interview atau wawancara mendalam merupakan pengumpulan 

data atau informasi dengan tatap muka secara langsung dengan informan 

guna mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan 

dengan frekuensi tinggi atau berulang – ulang secara intesif.  

Wawancara ini juga membedakan antara responden yang merupakan 

orang yang akan diwawancarai hanya sekalim dengan informan yang 

merupakan orang yang ingin diketahui/dipahami dan yang akan diwawancarai 

beberapa kali. Depth Interview disebut juga sebagai wawancara intensif 
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(intensive-interviews). Pada riset kualitatif, umumnya depth interview 

dikombinasikan dengan observasi partisipan sebagai alat ukur. 

 Pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai 

kontrol atas respons dari informan. Hal ini berarti informan bebas 

memberikan jawaban. Penulis atau periset memiliki tugas berat agar informan 

bersedia memberikan jawaban – jawaban yang lengkap, mendalam, bila perlu 

tidak ada yang disembunyikan guna membantu jalannya penulisan. Salah satu 

caranya ialah dengan mengusahakan wawancara berlangsung informal, 

seperti orang yang sedang mengobrol. Depth Interview akan dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan – pertanyaan langsung pada pihak – 

pihak yang terkait. 

3.7.2 Observasi 

Salah satu metode yang dilakukan dengan cara langsung melihat 

kondisi dimana periset yang terkait tersebut mencoba melakukan pendalaman 

akan obejk yang akan diteliti. Ada 2jenis Observarsi; 

1. Observaasi partisipan, yaitu perisat juga mencoba ikut sebagai 

anggota kelompok yang diteliti.  

2. Yang kedua ialah observasi non-partisipan, yaitu dimana para 

periset mencoba melihat dari sudut pandang di luar ke ikut sertaan 

dirinya sebagai salah satu anggota dalam kelompok obejk 

penelitian tersebut (Kriyantono, 2009:64) 

dalam kasus ini peneliti mencoba pula pola-pola observasi berjenis 

Non-partisipan, dimana pada hal ini peneliti mencoba mengamati berbagai 

Peran Corporate..., Guruh Haryo Ontowiryo. E, FIKOM UMN, 2014



macam pola komunikasi yang ada di dalam perusahaan KompasTV untuk 

mendukung data-data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data 

corporate communication di dalam tubuh KompasTV itu sendiri. 

3.7.3 Data Sekunder 

 Untuk data sekunder, penulis mengumpulkan keterangan – keterangan 

lain yang sifatnya membantu seperti observasi dari bagaimana corporate 

communication KompasTV berjalan, dan lain sebagainya yang kiranya bisa 

membantu penulis dalam penulisan ini  

Data sekunder peneliti diperoleh melalui: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan disini dimaksudkan untuk mencari referensi buku 

yang digunakan sebagai acuan serta untuk memperoleh landasan 

ilmiah yang benrbentuk teoritis ataupun definisi-definisi guna 

mendapatkan pengertian dari topic dan permasalahan dalam 

pelaksanaaan penelitian, baik itu dari pencarian data di perpusatakaan. 

2.  Data Perusahaan 

Data yang diperoleh dari satu instansi perusahaan mengenai latar 

belakang visi serta misi perusahaan tentang progam tersebut.  

3. Website dan Social Media (Internet) 

Media situ jejaring sosial yang dapat diguakan oleh khalayak umum 

untuk mendapatkan sebuah informasi yang diinginkan, yang terdapat 

dalam website http://www.kompas.tv/ dan berbagai web pendukung 

lainnya, seperti social media dan account lainnya. 
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Penulis juga menggunakan beberapa sumber buku yang dijadikan 

pedoman dan acuan dalam penelitian. Semua data tersebut digunakan untuk 

menjawab masalah pokok penelititan yaitu bagaimana corporate 

communication function pada corporate secretary di dalam tubuh perusahaan 

KompasTV mengelola Citra terhadap stakehoder.  

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik 

penelitian interactive model (Huberman dan Miles;1998;202-204). Teknik 

analisis data ini sesungguhnya menawarkan tiga komponen dasar dalam 

menganalisi data yang ada. yaitu; 

- Reduksi Data (data reduction) 

- Penyajian Data (data display) 

- Penarikan Pengujian dan Kesimpulan (drawing dan verifying 

conclusion)  

Reduksi data (data reduction) itu tidaklah asala memfilter data yang 

tidak diperlukan, melainkan upaya yang dilakukan peneliti selama analisis 

data dilakukan dan merupakan langkah yang terpisahkan.dari analisis data 

tersebut. 

 Langkah dan tahap pertama dalam reduksi data yang pertama ialah 

dengan melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan data dan 

meringkas data. Taap kedua, ialah dengan menyusun kode-kode, catatan-
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catatan (memo), dan aktivitas segala hal yang berhubungan dengan penelitian 

sehingga peneliti menemukan tema-tema, kelompok, dan pola-pola data.  

 Catatan-catatan yang dimaksudkan disini ialah gagasan-gagasan atau 

ungkapan yang berkenaan dengan teorisasi dari data yang ditemui. Catatan-

catatan aka al tersebut dapat direduksi dan di tuangkan dalam satu atau 

beberapa paragraf ataupun hanya satu kalimat saja. Dan langkah yang terakhir 

dalam hal ini ialah penyusunan rancangan konsep-konsep (konseptualisasi) 

serta penjelasan-penjelasan yang berkenaan dengan tema, pola atau 

kelompok-kelompok data yang bersangkutan. 

 Penyajian data (data display) yaitu melibatkan langkah-langkah 

mengkoordinasikan data, yakni menjalin kelompok satu data dengan 

kelompok data yang lain sehingga kelompok data tersebut dapat benar-benar 

dilibatkan dalam satu kesatuan analisis data, hal ini terjadi juga dikarenakan 

pada umumnya proses analisis data pada penelitian kuantitatif, data yang ada 

sangat menumpuk dan berisi dari berbagai macam prespektif.  

Data display disini diyakini bisa sangat membantu dalam proses 

analisis.Dalam hal ini data yang ada di sini kemudian dikelompok-

kelompokan (gugus) kemudian dikaitkan sesuai dengan teori-teori yang ada. 

kegagalan data display disini bisa sangat menyulitkan proses analisis data itu 

sendiri. Maka dari itu penyajian dan gambar yang membantu data itu sangat 

membantu  

 Dalam proses ini data yang sudah ada pun masih harus di konfirmasi, 

dipertajam, dan memungkinkan untuk merevisi kesimpulan-kesimpulan yang 
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telah dibuat agar mencapai konklusi yang lebih matang dan final berupa 

proposisi-proposisi gejala-gejala ilmiah yang terjadi di realita dimana tempat 

tersbut diteliti.(Pawito, 2007;104-106 

Komponen yang terakhir ialah proses Penarikan Dan Penyajian 

Kesimpulan (Drawing dan Verifying Conclusion) dimana peneliti 

mengimplementasikan prisnsip-prinsip induksi dengan memprtimbangkan 

pola-pola data dan atau mencoba melihat kecendrungan dari data display 

yang ada.  

Kesimpulan bisa saja sudah tergambarkan dari awal, namun kesimpulan final 

tidak akan pernah bisa lengkap atau diselesaikan tanpa adanya analisis seluru 

data yang ada.  

 

3.9 Uji Keabsahan Data 

 Pada proses pengumpulan data dan analisa ada beberapa metode yang 

krusial untuk menunjukan keabsahan, seberapa valid dan reliable kah data 

yang ada di relaitas tersebut. Dalam rangka menguji hal tersebut maka 

peneliti menggunakan metode triangulasi data. Hal ini dirasa sangat tepat 

dan cocok dalam penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat akurasi data yang diperolehbisa mewakili gejala atau realitas yang 

diteliti. Kemudian reliabilitas berkenaan dengan tingkat konsistensi hasil dari 

penggunaan cara pengumpulan data. 

 Penelitian triangulasi berorientasi bukan sekedar pada upaya menguji 

data mana yang lebih benar diantara yang diperoleh ketika data yang didapat 
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ternyata berbeda bahakan bertolak belakang satu dengan yang lain. Disini 

triangluasi juga lebih menunjukkan upaya untuk menunjukkan bukti empiric 

dalam meningkatkan pemahaman terhadap realitas atau gejala yang diteliti.  

Demi menelaah gejala yang ada di ralita dan latensi akan sesuatu 

fenomena di lapangan maka dari itu triangulasi di pilih dan digunkan. Disini 

kita mengenal setidaknya ada tiga jenis jenis triangulasi (patton 2002;555-

563) yaitu : 

- tringaulasi data,  

- Triangulasi teori 

- Triangalusi peneliti. 

Triangulasi data disini juga mau menunjukan perbandingan antara 

data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, dengan begitu 

peneliti akan mendapatkan sebuah jawaban apakah data yang di dapat itu 

sesuai, berlawanan atau bahkan berlawanan. Dengan cara semacam ini maka 

peneliti sesungguhnya dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai 

daripada (berbagai prespectiv) tentang gejala yang diteliti. 
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