
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



45 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian  

 Metode penelitian kualitatif kadangkala dipahami sebagai lawan dari 

metode penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk 

mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman mengenai bagaimana dan 

mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi. (Pawito, 2007, h. 35) 

Menurut Sugiyono (2012, h. 13) metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berdasarkan pada fisafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian lebih menekaknkan makna generalisasi. 

Terdapat banyak metode penelitian kualitatif yang dapat digunakan dalam 

meneliti dan menguji sebuah penelitian. Untuk penelitian ini, peneliti memilih 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

memaparkan suatu peristiwa dengan pengumpulan data secara spesifik dan detail 

mengenai suatu situasi, ruang atau hubungan sosial. Penelitian deksriptif berfokus 

pada pertanyaan bagaimana dan mengapa dalam menjelaskan suatu peristiwa. 

Metode deksriptif akan mengasilkan laporan penelitian yang berisi kutipan-

kutipan data, berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka untuk memberi 

gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2004:10).  
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Peneliti memilih sifat penelitian deskriptif karena peneliti ingin 

memaparkan hasil serta mendapatkan pemahaman mendalam dari analisa strategi 

Social Customer Relationship Management Mal Ciputra Jakarta.  

 

3.2 Metode Penelitian 

 Menurut Kriyantono (2009, h. 65) Studi kasus adalah metode riset yang 

menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data)y ang bisaa 

digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komperhensif 

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

secara sistematis. Penelaah beberbagai sumber data ini membutuhkan berbagai 

macam instrumen pengumpulan data, karena itu periset dapat menggunakan 

wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentas-dokumentasi, kuisioner 

(hasil survei), rekaman, bukti-bukti fisik dan lainnya.  

 Menurut Mulyana dalam Kriyantono (2009, h. 66), studi kasus periset 

berupaya secara seksama dan  dengan berbagai cara mengkaji sejumlah besar 

variabel mengenai suatu kasus khusus. Dengan mempelajari semaksimal mungkin 

seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian, periset bertujuan  

memberikan uraian yang lengkap dan mendalam mengenai sublek yang diteliti.  

 Kriyantono menyampaikan ciri-ciri studi kasus sebagai berikut: 

a. Partikularistik, artinya studi kasus terfokus pada situas, peristiwa, atau 

fenomena tertentu. 

b. Deskriptif, Hal akhir metode ini adalah deskripsi detail dari topik yang 

diteliti. 
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c. Heuristik, Metode studi kasus membantu khalayak memahami apa 

yang sedang diteliti. Interpretasi baru, perspektif baru, makna baru 

merupakan tujuan dari studi kasus 

d. Induktif, Studi kasus berangkat dari fakta-fakta di lapangan kemudian 

menyimpulkan ke dalam tataran konsep atau teori 

3.3 Key Informan dan Informan 

 Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pihak yang dijadikan key informan 

(informan kunci) dan informan. Menuru Daymon (2008, h. 431), informan kunci 

adalah wakil dari kelompok yang diteliti yang dinilai telah berada cukup lama 

dalam kebudayaannya hingga memiliki pengetahuan yang setaraf dengan pakar 

dalam hal aturan-aturan, kebiasaan dan bahasa kebudayaan tersebut. Sedangkan 

informan menurut Daymon (2008, h. 431), merupakan seseorang yang mengambil 

bagian dalam sebuah riset.  

 Beberapa narasumber yang diwawancara untuk penelitian ini antara lain: 

 3.3.1 Key Informan 

  Nama: Rida Kusrida 

  Jabatan: Head of Public Relations Mal Ciputra Jakarta 

Alasan Pemilihan: Sebagai Head of Public Relation Mal Ciputra, 

Rida dinilai memiliki pengetahuan yang besar terhadap pelanggan, 

sehingga memahami hal-hal yang seharusnya di inginkan dan 

dibutuhkan oleh pelanggan serta memiliki andil yang cukup besar 

dalam pembentukan pesan yang hendak di informasikan kepada 
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pelanggan, juga dinilai juga memiliki wewenang untuk 

menentukan tindakan dalam menanggapi pelanggan. 

 3.3.2 Informan 

  Nama: Patricia Junita 

  Jabatan: Social Media Admin Mal Ciputra Jakarta 

Alasan Pemilihan: Sebagai Social Media Admin Mal Ciputra 

Jakarta, Junita senantiasa bersinergi dalam pembentukan pesan 

bagi pelanggan yang telah di setujui oleh Rida kemudian 

mempublikasikannya kepada pelanggan di social media. Junita 

juga bertanggung jawab atas penanganan para pelanggan di social 

media dalam menjalin hubungan dengan pelanggan di social media 

sesuai dengan approval dari Rida. Junita pula yang secara langsung 

yang harus memilih konten yang tepat demi upaya Social CRM 

Mal Ciputra Jakarta. 

  

3.3.3 Narasumber Ahli 

  Nama: Nukman Luthfie 

  Jabatan: CEO Jualio.com, pakar social media  

Alasan Pemilihan: Nukman Luthfie telah berkecimpung di dunia 

internet, terutama social media dalam jangka waktu cukup lama, 

sehingga memiliki pengetahuan yang luas mengenai seluk beluk 

social media dan penggunaannya secara efektif bagi perusahaan.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 3.4.1 Wawancara 

Data primer diperoeh melalui metode  wawancara (depth-

interview). Menurut W. Gulo (2002, h. 119) Wawancara adalah bentuk 

komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi 

berlamgsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, 

sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang 

melengkapi kata-kata secara verbal. Kriyantono (2009, h. 100) 

menyatakan bahwa metode wawancara mendalam adalah suatu cara 

mengumulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka 

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam 

 

Menurut Suwardi Endraswarna (2006, h. 151), tujuan utama 

wawancara antara lain: 

a. Untuk menggali pemikiran konstruktif seorang informan, 

yang menyangkut peristiwa, organisasi, perasaan, perhatian 

dan sebagainya yang terkait dengan aktivitas budaya 

b. Untuk merekonstruksi pemikiran ulang tentang hal ihwal 

yang dialami informan masa lalu atau sebelumnya 

c. Untuk mengungkap proyeksi pemikiran informan tentang 

kemungkinan budaya miliknya dimasa mendatang.  
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 3.4.2 Studi Pustaka 

  Berikutnya data sekunder diperoleh dari  Studi kepustakaan adalah 

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap 

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang 

ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,1988: 111) 

  Sehingga, selain data lapangan yang bersifat primer, peneliti juga 

membutuhkan data sekunder yang didapat dari hasil membaca dan 

menganalisa sumber-sumber yang tersedia yang dapat memperkuat 

pernyataan peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengcounter teori-teori yang 

pernah dikemukakan dengan apa yan diperoleh di lapangan, sesuai dengan 

hakikat penelitian kualitatif sendiri. 

 Menurut Pawito (2007, h. 82), studi pustaka atau telaah pustaka 

dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa tujuan penting antara lain 

sebagai berikut: 

a. Menemukan acuan definisi bagi konsep-konsep penting yang 

digunakan, serta penjelasan aspek apa yang tercakup di 

dalamnya. Meskipun penelitian komunikasi kualitatif tidak 

pernah dimaksudkan untuk menguji hipotesa sehingga peneliti 

memang tidak harus berpegang pada definisi-definisi tertentu 

untuk konsep-konsep yang digunakan, tetapi peneliti tetap 

membutuhkan penjelasan mengenai konsep yang dihadirkan. 

b. Memperoleh pijakan untuk dapat mengemukakan penjelasan-

penjelasan teoritik tentang pendekatan-pendekatan yang 

Analisis Social..., Alexandra Michelle Mirabel Liman, FIKOM UMN, 2015



51 

 

digunakan peneliti dalam upayamenjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. 

c. Memperoleh acuan dalam upaya mengidentifikasi dan 

mengemukakan justifikasi mengenai ruang lingkup dari gejala 

komunikasi yang diteliti. 

d. Memperoleh ilustrasi penelitian sejenis baik dilihat dari segi 

metode dan atau prosedur penelitian yang digunakan maupun 

temuan-temuan yang dihasilkan peneliti lain.  

e. Membantu menemukan keyakinan mengenai posisi-posisi 

penelitian yang sedang dilakukan diantara penelitian-penelitian 

lain yang sudah ada sebelumnya, sambil mengemukakan catatan-

catatan kritis terhadap penelitian lain yang sudah ada, baik 

berkenaan dengan prosedur penelitian maupun pendekatan-

pendekatan yang digunakan. 

f. Dapat mengemukakan penegasan mengenai posisi hasil (temuan) 

penelitian yang dilakukan diantara hasil-hasil (temuan) penelitian 

lain. 

3.5  Keabsahan Data 

 Peneliti selalu menginginkan agar data yang berhasil dikumpulkan bersifat 

valid fan reliable. Validitas data dalam penelitian komunikasi kualitatif lebih 

menunjuk pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh telah secara akurat 

mewakili realitas atau gejala yang diteliti. Reliabilitas berkenaan denan tingkat 

konsistensi hasil dari penggunaan cara pengumpulan data (Pawito, 2007, h. 97). 
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Penelitian kualitatif sepeti layaknya penelitian, haruslah mengungkapkan 

kebenaran objektif. Maka itu, untuk menguji keabsahan data peneliti 

menggunakan triangulasi data. Menurut Pawito (2007, h. 99), Triangulasi data 

menunjuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang bevariasi 

guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama,. Hal ini berarti 

peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber (untuk 

dibandingkan) dengan data dari sumber lain. Dengan cara ini, peneliti kemudian 

dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai mengenai gejala yang 

diteliti. Pawito (2007, h. 1 ) 

 Berikut pedoman wawancara yang digunakan dalam menyusun pertanyaan 

wawancara dengan key informan, informan dan narasumber ahli sebagai bentuk 

triangulasi data sumber: 

 

Poin Pembuka: 

a. Kegunaan social media pada masa kini 

b. Seberapa penting social media pada masa kini 

Strategi Social CRM: 

a. Presence 

- Sudah mengambil keputusan untuk hadir di social media bagi 

pelanggan 

- Kesiap siagaan untuk hadir dan melayani pelanggan di social media 

- Objektif dalam menjalin hubungan dengan pelanggan di social media 

-  

Tabel 3.1 – Pedoman Wawancara 
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b. Actions 

- Kegiatan yang dilakukan guna menunjukkan kehadiran di social media 

- Konten yang harus dipublikasikan untuk menjalin hubungan dengan 

pelanggan. 

- Aktif dalam menunjukkan dirinya di social media 

c. Sharing 

- Keterbukaan akan akses konten yang telah dipublikasi 

- Secara real mem-viral-kan konten yang telah dibuat 

d. Reputation 

- Kemampuan dalam menanggapi pelanggan 

- Memantau pendapat pelanggan di social media  

e. Relationship 

- Kemampuan untuk mengenal target audience 

- usaha yang dilakukan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan 

f. Conversation 

- Usaha yang dilakukan untuk membuka topik untuk saling berhubungan 

- Usaha untuk melibatkan pelanggan dalam bisnis perusahaan 

g. Group 

- Terciptanya komunitas loyal yang mendukung 

- Strategi pembentukan dan pengelolaan komunitas di social media 

h. Colaboration 

- Kegiatan nyata yang dilakukan bersama dengan pelanggan 
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i. Context 

- Terjalin saling perngertian dengan pelanggan.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Miles dan Huberman dalam Pawito (2007, h. 104) menawarkan teknik 

analisis yang lazim disebut dengan interactive model. Teknik analisis ini pada 

dasarnya terdiri dari tiga komponen sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi Data melibatkan beberapa tahap-tahap berikut:  

a. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, 

pengelompokan dan meringkas data.  

b. Tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan 

mengenai beberapa hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas 

serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, 

kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Catatan yang 

dimaksudkan disini adalah gagasan-gagasan atau ungkapan uang 

mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui.  

c. Tahap terakhir, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta 

penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau 

kelompok-kelompok data bersangkutan.  

Dalam komponen reduksi data akan terlihat bahwa peneliti akan 

mendapatkan data yang sangat sulit untuk diindentifikasi pola serta 

temanya, atau mungkin kurang relevan untuk tujuan penelitian 
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sehingga data-data bersangkutan terpaksa harus disimpan dan tidak 

termasuk yang akan dianalisis. 

2. Data Display 

Data Display melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, 

yakni menjalin data yang satu dengan data yang lain sehingga seluruh 

data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan karena 

dalam penelitian kualitatif beraneka ragam perspektif dan terasa 

bertumpuk, maka penyajian data sangat membantu proses analisis.  

Data yang tersaji berupa kelompok-kelompok yang kemudian saling 

dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Gambar-

gambar dan diagram yang menunjukkan keterkaitan antara gejala satu 

dengan gejala lain sangat diperlukan untuk kepentingan analisis data. 

3. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan  

Pada tahap ini peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip 

induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau 

kecendrungan dari display data yang telah dibuat. Peneliti dalam kaitan 

ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam atau mungkin merevisi 

kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada 

kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala 

atau realitas yang diteliti.  
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3.7 Fokus Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada konsep Social CRM dari Paul Greenberg yang 

menyatakan bahwa:  

 Komponen inti dari social CRM adalah ‘identitas’ dan ‘objek’ yang mana 

keduanya dipengaruhi oleh beberapa hal berikut: 

a. Presence 

b. Action 

c. Sharing 

d. Reputation 

e. Relationship 

f. Converation 

g. Collaboration 

 

 

  

  

Gambar 3.1 Strategi Social CRM Greenberg 
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