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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 
3.1 Paradigma Penelitian  

Paradigma adalah sistem kepercayaan dasar yang didasarkan pada 

asumsi-asumsi ontologis, epistimologis, dan metodologis. Ontologis 

berkenaan dengan pertanyaan “apakah bentuk dan hakikat realitas dan 

selanjutnya apa yang dapat diketahui tentangnya?”; epistimologis 

berkenaan dengan pertanyaan “apakah hakikat hubungan antara peneliti 

atau yang akan menjadi peneliti dan apa yang dapat diketahui.”; dan 

metodologis berkenaan dengan pertanyaan “bagaimana cara peneliti atau 

yang akan menjadi peneliti dapat menemukan sesuatu yang diyakini dapat 

diketahui.” (Denzin dan Lincoln, 2009:135). 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

post-positivisme. Dalam paradigma ini realitas diasumsikan ada namun 

tidak bisa dipahami secara sempurna karena pada dasarnya mekanisme 

intelektual manusia memiliki kekurangan sedangkan fenomena itu sendiri 

secara fundamental memiliki sifat yang tidak mudah diatur (Denzin dan 

Lincoln, 2009:136). 
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3.2 Sifat dan Jenis Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. 

Kriyantono pun mengatakan dalam bukunya Teknik Praktis Riset 

Komunikasi (2010:57) bahwa dalam penelitian kualitatif yang lebih 

ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya 

(kuantitas) data. Selanjutnya, menyebutkan bahwa riset kualitatif bertujuan 

untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya yang dapat menjelaskan fenomena 

yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Merupakan jenis penelitian yang efektif untuk tujuan 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena baik 

fenomena yang bersifat alamiah ataupun hasil rekayasa. Penelitian ini 

menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan 

antar variabel (Kriyantono, 2010:69). 

Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami kasus tentang apa 

yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain, 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, 2012:4-6). 

Drs. Jalaludin Rakhmat (2009:24-25) menjelaskan bahwa 

penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian 

ini tidak menjelaskan atau mencari hubungan, tidak mencari hipotesis atau 
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membuat prediksi. Selanjutnya, ciri lain metode deskriptif ialah titik berat 

pada observasi dan suasana alamiah (naturalistic setting), peneliti 

bertindak sebagai pengamat. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Studi kasus adalah metode yang berfokus pada kasus-kasus tertentu yang 

selanjutnya akan dianalisis secara mendalam. Menurut Kriyantono 

(2010:65), studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan 

berbagai sumber data yang dapat digunakan untuk meneliti, menguraikan, 

dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, 

suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. 

Dalam buku Studi Kasus: Desain dan Metode, Robert K. Yin 

(2012:1) mengatakan bahwa studi kasus merupakan salah satu metode 

penelitian ilmu-ilmu sosial. Penggunaan setiap metode memiliki 

keuntungan dan kerugian tersendiri, tergantung kepada tiga hal yaitu: 1) 

tipe pertanyaan penelitiannya, 2) kontrol yang dimiliki peneliti terhadap 

peristiwa perilaku yang akan ditelitinya, dan 3) fokus terhadap fenomena 

penelitiannya. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok 

pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti 

hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa 

yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada 

fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata. 
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3.4 Subyek Penelitian  

Sampel pada riset kualitatif disebut informan atau subyek riset, 

yaitu orang-orang yang dipilih diwawancarai atau diobservasi sesuai 

tujuan riset. Disebut subyek riset, bukan obyek karena informan dianggap 

aktif mengkonstruksi realitas, bukan sekedar obyek yang hanya mengisi 

kuesioner (Kriyantono, 2010:163). 

Dalam  menentukan subyek kajian, peneliti memilih berdasarkan 

karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian atau yang dianggap 

memiliki informasi yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 

Subyek kajian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni key informan 

dan informan.  

Key informan adalah narasumber utama untuk meneliti mengenai 

Strategi Investor Relations PT Pertamina (Persero) dalam persiapan 

menjadi BUMN NLPC. Key Informan dalam penelitian ini, yakni :   

1. Achmad Herry  selaku Vice President Investor Relations Pertamina  

2. Kornel Soemardi selaku Capital Market Manager dan mengikuti 

perkembangan Fungsi IR dari awal dibentuk hingga sekarang.  

Informan adalah narasumber tambahan yang menjadi sumber 

informasi yang lain dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini, 

yakni :  

3. Henry P Marbun selaku Corporate Action Manager  

4. Nerisa Pitrasari selaku Information Management  Capital Market 

5. Sarah Marikar  selaku Marketing Intelligence  Corporate Action 
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6. Affan Alamudi selaku Advisor Royston dan mengamati kinerja 

Pertamina dalam persiapan menjadi BUMN NLPC.  

 

3.5 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian melihat pada strategi perencanaan PR model 

Ronald Smith yang mana sesuai dengan IR PT Pertamina (Persero) dalam 

persiapan menjadi BUMN NLPC dengan 9 tahapan; Analisis Situasi,  

Analisis Organisasi, Analisis Publik, Menetapkan Goals &  Objectives, 

Memformulasikan Strategi, Komunikasi yang  Efektif, Memilih Taktik 

Komunikasi, Impelmentasi Strategi, dan Evaluasi 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan (Sugiyono, 2010:62). 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant 

observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi 

(Sugiyono, 2010:63). 
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Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui cara : 

1. Wawancara  

Menurut Moleong (2010:186)  merupakan percakapan yang 

dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan 

dilakukan di antara dua orang yakni si pewawancara 

(interviewer), yang mengajukan pertanyaan dan si 

terwawancara (interviewee), yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang disampaikan pewawancara.  

Maksud dan  tujuan melakukan wawancara menurut 

Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Moleong (2010:186) yakni 

untuk mengkonstruksi mengenai seseorang, kejadian, peristiwa, 

perasaan, motivasi, organisasi; mengkonstruksi mengenai 

kejadian yang dialami masa lalu; mengkonstruksi apa yang 

menjadi harapan dan apa yang akan terjadi di masa depan; 

memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang 

diperoleh oleh orang lain (triangulasi); serta memverifikasi, 

mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan 

oleh peneliti.  

Jenis wawancara menurut Patton, seperti yang dikutip oleh 

Moleong (2010:187) terdiri dari tiga jenis, yakni wawancara 

pembicaraan informal, pendekataan  menggunakan petunjuk 

umum wawancara, dan wawancara baku terbuka. 
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Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara wawancara menggunakan pendekatan 

menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini 

menurut Patton yang dikutip oleh Moleong (2010:187) 

mengharuskan setiap pewawancara membuat kerangka dan 

garis besar pokok-pokok yang dirumuskan. Dalam wawancara 

ini si pewawancara melakukan wawancara sesuai dengan 

kerangka yang telah dibuat tanpa perlu ditanyakan secara 

berurutan.  

Penulis mewawancarai key informan dan informan 

pendukung yang memahami fenomena yang sedang diteliti. 

Proses wawancara ini dilakukan penulis secara informal dan 

berulang-ulang. Selain menulis jawaban singkat, penulis juga 

merekam suara selama wawancara berlangsung agar dapat 

didengarkan kembali.    

2. Dokumen  

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih 

kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi 

kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di 

masyarakat, dan autobiografi. Publish autobiographies provide 
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a eadily available source of data for the discerning qualitative 

research oleh Bogdan dikutip Sugiyono (2010:83) 

Menurut Moleong (2012:217), dokumen sudah lama 

digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam 

banyak hal dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan  

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Ada 

dua tipe dokumen yaitu, dokumen pribadi, meliputi buku 

harian, surat pribadi serta otobiografi dan dokumen resmi 

meliputi dokumen internal dan dokumen eksternal.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi, gambar dan sebagainya (Moleong, 2012:247). Semua data yang 

telah dikumpulkan, disatukan oleh peneliti apa pun bentuknya untuk 

dianalisis dengan tujuan memahami dan menjaga intisarinya.  

Dalam analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2010:88) 

menyatakan bahwa : 
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“data analysis is the process of systematically searching and 

arranging the interview transcripts, field notes, and the other 

materials that you accumulate to increase your own understanding 

of them and to enable you to present what you have discovered to 

others”  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan ke orang lain.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

model Miles dan Huberman. Di mana dalam model ini memiliki tiga 

komponen dalam melakukan analisis data yaitu:  

1. Reduksi 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data sedemikian rupa 

hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Reduksi data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara simultan 

selama proses pengumpulan data berlangsung. Selama pengumpulan 

data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat 

rangkuman, tema-tema, gugus-gugus, pemisahan, dan menulis memo). 

2. Model Data (data display) 

Penyajian data ialah proses pengorganisasian untuk memudahkan data 

untuk dianalisis dan disimpulkan. Data display merupakan sekumpulan 

Implementasi Investor..., Melania Maria Yosefin, FIKOM UMN, 2014



65 
 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses ini dilakukan dengan 

cara membuat matrik, diagram dan bagan sehingga penulis dapat 

memetakan semua data yang ditemukan dengan lebih sistematis. 

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Dari awal permulaan pengumpulan data, penulis mulai memutuskan 

makna yang terkandung dalam penelitian, mencatat keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan 

proposisi-proposisi yang membentuk sebuah kesimpulan awal di mana 

kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah. kesimpulan 

yang ditarik dalam penelitian berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek dan memiliki hubungan kausal. 

 

3.8 Teknik Keabsahan Data  

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai pemeriksaan 

atau uji validitas data. Definisi triangulasi menurut Moleong (2004:330) 

adalah upaya peneliti melakukan „check and re-chcek’, temuan-temuannya 

dengan memanfaatkan sumber lain sebagai pembanding, yaitu sumber, 

metode, pengamat, dan teori. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik triangulasi sumber.  

Teknik triangulasi sumber diungkapkan oleh Sugiyono (2010:127) 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan data yang telah 
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dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan beberapa 

sumber data tersebut.  

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah agar informasi 

yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai 

dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Setelah data 

disepakati bersama, maka para pemberi data diminta untuk 

menandatangani, supaya lebih otentik sebagai bukti bahwa peneliti telah 

melakukan member check. (Sugiyono, 2010:129) 
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