
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. 



  

70 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak meneliti hipotesis tertentu tetapi 

menggambarkan tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Riset Kualitatif 

bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data yang sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2009, h. 194). 

 Denzin dan Lincoln mengemukakan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian berlatar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi 

dengan melibatkan metode yang ada dengan memanfaatkan wawancara terbuka 

untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu 

dengan didasarkan pada upaya membangun pandangan terhadap objek penelitian 

secara terperinci dan mendalam (Moleong, 2010, h. 5). 

 Penelitian ini bersifat deskriptif dimana semua data yang dikumpukan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap penelitian, laporan akan berisi kutipan 

data untuk memberi gambaran penyajian data, dan data tersebut akan dianalisis 

dan dijabarkan (Moleong, 2010, h. 11). Secara umum, sifat penelitian deskriptif 

bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Melalui jenis penelitian ini, 
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penelitian akan dideskripsikan secara sistematis dan menggambarkan realitas yang 

terjadi di masyarakat, faktual, dan akurat sesuai dengan data yang diperoleh dari 

objek penelitian. 

 Seperti fenomena yang dipilih oleh peneliti mengenai online personal 

branding melalui media sosial yang termasuk dalam penelitian deskriptif-

kualitatif. Fenomena yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada dengan 

memanfaatkan wawancara terbuka kepada key informan dan informan untuk 

menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu 

dengan didasarkan pada upaya membangun pandangan terhadap objek penelitian 

secara terperinci dan mendalam, dimana semua data yang dikumpukan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap penelitian. Oleh sebab itu, peneliti 

menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif untuk memaparkan serta 

menggambarkan proses online personal branding melalui media sosial secara 

mendalam. 

 Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak 

mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau 

samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa 

menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. 

Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan 

banyaknya (kuantitas) data (Kriyatono, 2009, h. 56-57). 

 Jenis riset deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual, dan akurat dengan fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu 
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(Kriyantono, 2009, h. 67). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan 

klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

diteliti (Faisal, 2010, h. 20). 

 Creswell (2014, h. 4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti 

proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu atau kelompok, 

menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian 

mencangkup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat 

sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan analisis data secara 

induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema dan selanjutnya 

memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah 

membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma post positivisme. 

Paradigma post positivisme ini muncul pada masa penulis di tahun 1990, seperti 

Comte, Will, Dukheim, Newton, dan Locke, dan pada masa penulis tahun 2000 

seperti Philips dan Burbules. Paradigma post positivime merupakan sebuah 

paradigma yang menentang kebenaran mutlak dari sebuah ilmu pengetahuan dan 

menyadari bahwa kita tidak bisa terlalu yakin terhadap klaim dari sebuah ilmu 

pengetahuan terutama pada saat mempelajari mengenai sifat dan perilaku 

seseorang (Creswell, 2014, h. 7). 

 Creswell (2013, h. 23) menyatakan bahwa paradigma post positivisme 

menyadari bahwa terdapat kemungkinan bahwa semua jenis sebab dan akibat 

dapat terjadi dalam sebuah kejadian, berarti bahwa tidak mungkin dalam sebuah 
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kejadian hanya memiliki satu buah sebab dan akibat, tetapi memiliki banyak 

sebab dan akibat.  

 Dalam praktiknya, paradigma post positisvime melihat bahwa pertanyaan 

yang diajukan sebagai sebuah tahapan yang berhubungan. Paradigma ini juga 

percaya terhadap perspektif yang berbeda-beda dari para partisipan dibandingkan 

pada satu buah kenyataan, serta paradigma ini juga mendukung secara metode 

pengumpulan data dan analisis kualitatif. Paradigma post positivisme memiliki 

beberapa elemen di dalamnya. Elemen tersebut terdiri dari reductionistic, logical, 

emipirical, cause, dan effect oriented, dan deterministics yang didasarkan pada 

teori apriori (Creswell, 2013, h. 24). 

 Paradigma post positivime memegang filosofi dimana sebuah penyebab 

menentukan akibat atau hasil yang ada. Permasalahan yang dipelajari dalam 

paradigma post positivisme menggambarkan kebutuhan untuk mengidentifitkasi 

dan mengukur penyebab-penyebab yang akhirnya memengaruhi hasil yang terjadi. 

Para peneliti yang menggunakan paradigma post positivism memulai penelitian 

mereka dengan memilih sebuah teori yang yang akan digunakan. Selanjutnya, 

peneliti mengumpulkan data, baik data yang mendukung maupun data yang 

membantah teori yang ada. Lalu membuat sebuah pembenaran dan membangun 

sebuah test tambahan (Creswell, 2014, h. 7). 

 Paradigma post positivism ini digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

karena permasalahan yang diangkat yaitu mengenai strategi public relations 

dalam personal branding di akun media sosial Instagram yang merupakan suatu 

fenomena yang unik yang sedang terjadi saat ini. Hal ini secara tidak langsung 
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dapat mempengaruhi pikiran dan asumsi orang lain mengenai sosok yang 

melakukan personal branding. Selain itu, peneliti juga berangkat dari sebuah teori 

personal branding dan ingin melihat praktek teori personal branding tersebut di 

dalam kehidupan nyata saat ini. Dalam paradigma ini, hubungan peneliti dengan 

realitas yang diteliti bersifat interaktif dan tidak bisa dipisahkan, namun dengan 

subjektivitas seminimal mungkin. 

 Berdasarkan uraian di atas, di dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk 

menghasilkan uraian mendalam melalui kata-kata mengenai bagaimana strategi 

public relations dalam personal branding yang dilakukan oleh Elizabeth Christina 

Parameswari (Lizzie Parra) sebagai beauty blogger & influencer di akun media 

sosialnya yakni @bylizzieparra. 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah 

metode studi kasus. Menurut Mulyana (2013, h. 201), studi kasus adalah uraian 

dari penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, 

suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau situasi sosial. Melalui studi 

kasus, peneliti berupaya menelaah sejumlah kecil variabel dan memilih satu 

sample besar yang mewakili populasi, peneliti secara seksama mengkaji sejumlah 

besar veriabel mengenai suatu kasus. 

 Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data 

(sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, 
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menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu 

program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis. Penelaah berbagai sumber 

data ini membutuhkan berbagai macam instrument pengumpulan data. Karena itu, 

periset dapat menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, 

dokumentasi-dokumentasi, kuesioner (hasil survei), rekaman, bukti-bukti fisik, 

dan lainnya (Kriyantono, 2009, h. 65) 

 Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang 

penelaahannya kepada suatu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, 

mendetail, dan komprehensif. Karenanya, penelitian sesuatu kasus, bisa jadi 

melahirkan pernyataan-pernyataan yang bersifat eksplanasi. Akan tetapi 

“eksplanasi” yang demikian itu, tidak dapat diangkat sebagai suatu generalisasi 

(Faisal, 2010, h. 22). 

 Studi Kasus digunakan sebagai strategi yang lebih cocok bila pokok 

pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how and  why, bila peneliti hanya 

memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan 

diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer 

(masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2013, h. 1). 

 Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik 

holistic dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata, seperti siklus 

kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan managerial, perubahan 

lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional, dan kematangan industri-

industri (Yin, 2013, h. 4). 
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 Keuntungan terbesar dari studi kasus adalah bahwa peneliti dapat 

mempelajari subjeknya dengan mendalam hingga ia dapat memperoleh informasi 

menyeluruh dan lengkap mengenai subjek tersebut dalam totalitasnya dengan 

lingkungan. Peneliti dapat menelusuri tidak hanya kelakuan atau tindakan subjek 

pada waktu sekarang saja, tetapi masa lampaunya, lingkungannya, emosinya, dan 

pikirannya. Peneliti berusaha untuk menentukan mengapa subjeknya bertindak 

demikian, jadi tidak hanya merupakan perilakunya saja (Dantes, 2012, h. 52) 

 Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan 

informasi rinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data melalui 

periode waktu yang berkelanjutan (Stake, 1995; Yin, 2009 dikutip dari Creswell, 

2014, h.14). 

 Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat menjadi sebuah studi ialah 

kegiatan online personal branding yang dilakukan oleh seorang beauty blogger & 

infuencer yakni Elizabeth Christina Parameswari (Lizzie Parra) dalam akun 

Instagram miliknya @bylizzieparra. 

 

 

3.3 Key Informan dan Informan 

 Key Informan dan Informan dalam penelitian ini adalah individu atau 

pihak yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai narasumber yang dinilai kredibel 

dan mampu memberikan informasi yang terkait dengan penelitian. Key Informan 

dan informan ini memiliki kompetensi di bidangnya dan memberikan keterangan 
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secara jelas. Berikut adalah beberapa narasumber yang diwawancara untuk 

penelitian ini, antara lain: 

1. Nama: Elizabeth Christina Parameswari (Lizzie Parra) 

Jabatan: CEO BLP Beauty, Beauty Blogger & Influencer  

Alasan pemilihan: Peneliti memilih Elizabeth Christina Parameswari 

sebagai narasumber kunci sekaligus subjek dalam penelitian ini, karena 

beliaulah yang merupakan beauty blogger & influencer yang melakukan 

proses online personal branding melalui akun media sosial Instagramnya 

yakni @bylizzieparra, sekaligus owner dari produk BLP Beauty yang 

merupakan produk merek lokal yang dibuat sendiri olehnya. Oleh sebab 

itu, Lizzie Parra adalah sosok yang memahami bagaimana proses 

pembentukan online personal branding melalui akun Instagram yang 

dibangunnya. Hingga kini, Lizzie Parra memiliki sebanyak 127,1 K 

follower (data dari Instagram @bylizzieparra tanggal 2 Juni 2017). 

2. Nama: RA. Loretta Kartikasari, SE., M.I.Kom (Dya Loretta) 

Jabatan: Independent Personal Brand Management  

Alasan pemilihan: Peneliti memilih Dya Loretta sebagai narasumber ahli 

dalam penelitian ini karena beliau seorang ahli dalam hal personal 

branding. Beliau memiliki personal brand bernama The Project Of DLo 

yang kini menjadi komunitas sharing after class hingga sharing after 

office hour mengenai kegiatan seputar dunia komunikasi. Ia juga 

merupakan founder dari Marcommads Community, komunitas dengan 

anggota yang bergerak atau berada di dunia marketing, communication, 
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dan advertising. Beliau juga menjadi BOD di perusahaan Binaya 

Komunikasindo sebagai marcomm consultant dan Agency We Are Brand 

sebagai Independent Personal Brand Management. Ia juga masih aktif 

menulis untuk beberapa media karier (“Dya Loretta”, 2015, para. 2), serta 

beliau juga merupakan penulis buku, bukunya yakni “It‟s Me” terbit pada 

tahun 2015. 

3. Nama: Marchely Desideria (Celi) 

Jabatan: Mahasiswa, Makeup Artist 

Alasan pemilihan: Marchely dipilih oleh penulis sebagai narasumber 

dalam penelitian ini karena merupakan sosok followers yang cukup lama 

yaitu selama kurang lebih dua tahun yang mengikuti perkembangan serta 

proses online personal branding yang dilakukan oleh Elizabeth Christina 

Parameswari (@bylizzieparra), selain itu Celi juga mewakili dari usia 

kalangan followers @bylizzieparra. Oleh sebab itu, Marchely adalah sosok 

yang tepat dan telah memenuhi standar kriteria narasumber yang 

dibutuhkan oleh penulis.  

4. Nama : Andita Sylviani 

Jabatan: Manager Lizzie Parra, Hairstylist 

Alasan pemilihan: Peneliti memilih Andita Sylviani sebagai narasumber 

dalam penelitian ini karena merupakan sosok sahabat sekaligus merupakan 

manager dari Elizabeth Christina Parameswari atau Lizzie Parra. Oleh 

sebab itu, Dita adalah sosok yang mengetahui bagaimana Lizzie Parra di 

dunia nyata maupun di dunia maya dalam kesehariannya. 
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Pemilihan key informan dan informan tersebut didasarkan dengan melihat 

serta memahami jabatan/kedudukan, tugas, ataupun wewenang yang dimiliki oleh 

narasumber. Narasumber tersebut dipahami peneliti sebagai sumber kredibel yang 

mampu memberikan informasi terkait penelitian, yaitu mengenai online personal 

branding melalui media sosial. 

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

3.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Sangadji dan Sopiah, 2010, h. 

171).  

Wawancara dalam riset kualitatif, yang disebut sebagai wawancancara 

mendalam (depth interview) atau wawancara secara intensif (intensive interview) 

dan kebanyakan tak berstruktur. Tujuannya untuk mendapatkan data kualitatif 

yang mendalam (Kriyantono, 2009, h. 98). 

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar 

mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan 

frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif.  Selanjutnya, dibedakan antara 
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responden (orang yang akan di wawancarai hanya sekali) dengan informan (orang 

yang ingin periset ketahui/pahami dan yang akan di wawancarai beberapa kali). 

Karena itu disebut juga wawancara intensif (intensive interview). Biasanya 

menjadi alat utama pada riset kualitatif yang dikombinasikan dengan observasi 

partisipan (Kriyantono, 2009, h. 100). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang 

mendalam kepada narasumber kunci yakni Elizabeth Christina Parameswari 

(Lizzie Parra) juga narasumber ahli yakni Dya Loretta dan followers dari 

Elizabeth Christina Parameswari untuk mendapatkan data primer yang 

dibutuhkan. 

 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder dapat melalui studi kepustakaan dan sumber lain. Studi 

kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data ini hanya 

sebagai tambahan dan tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan 

penelitian (Sangadji dan Sopiah, 2010, h. 172). Sumber data sekunder adalah 

transkrip wawancara, informasi dari situs resmi serta media sosial dan data-data 

lain yang bisa didapat untuk mendukung penelitian. 

Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai data 

tambahan pendukung data primer. Menurut Rosady Ruslan, data sekunder adalah 

memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan 
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informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk 

majalah jurnal, khusus pasar modal, perbankan, dan keuangan (Ruslan, 2010, h. 

30). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku mengenai personal 

branding dengan tujuan mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan 

interpretasi data. 

 

 

3.5 Keabsahan Data 

 Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan 

dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat keabsahan data yang diperoleh. 

Menurut Moleong (2010, h. 330), teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan 

hasil wawancara terhadap objek penelitian. Selain digunakan untuk mengecek 

kebenaran data, triangulasi juga digunakan untuk memperkaya data yang telah 

dimiliki. 

 Melalui teknik ini, peneliti dapat melakukan verifikasi data yang 

diperolehnya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber. 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik 

apa yang dituduhkan kepada penelitian yang mengatakan tidak ilmiah. Hal ini 

berguna untuk mempertanggungjawabkan penelitian dari berbagai sisi. 

 Kriyantono (2009, h. 70) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis 

triangulasi, yaitu teknik triangulasi data atau triangulasi sumber, triangulasi 
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metode, triangulasi teori, triangulasi waktu dan triangulasi periset. Dalam 

penelitian yang peneliti teliti ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data 

atau triangulasi sumber dan triangulasi teori. 

 Triangulasi sumber, menggunakan teknik membandingkan atau melakukan 

pengecekan ulang derajat kepercayaan sebuah informasi yang diperoleh dari 

sumber yang berbeda. Hal ini berarti peneliti bermaksud untuk menguji data yang 

diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data yang didapat dari 

sumber lainnya. Selanjutnya, triangulasi teori merupakan teknik keabsahan data 

dengan menggunakan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu. Oleh karena 

itu, peneliti memerlukan rancangan riset, pengumpulan data, dan analisis data 

yang lengkap agar mendapatkan hasil yang komprehensif. 

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pada awalnya 

para peneliti kualitatif tidak menjelaskan secara rinci kegiatan analisis dalam 

penelitiannya. Pada perkembangan selanjutnya para peneliti sejenis telah berupaya 

untuk menjelaskan proses analisisnya secara rinci, meskipun masih beragam 

caranya. Namun, hal itu dapat dipahami sesuai dengan sifat keterbukaan dan 

kelenturan metode ini (Sutopo, 2002). 

 Data-data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian tidak memiliki 

arti apapun jika tidak diolah, dianalisis dan disajikan dengan cermat dan 

sistematis. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan 
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berkelanjutan. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh 

makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep serta 

mengembangkan hipotesis atau teori baru. Analisis data kualitatif adalah proses 

mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami 

agar dapat diinformasikan kepada orang lain.  

 Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

merupakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. 

Berikut ini tiga aktvitas dalam analisis data model interkatif Miles and Huberman 

yaitu (Sugiyono, 2013, h. 430-431): 

1. Tahap Reduksi Data ( Data Reduction) 

Dalam tahap ini, mereduksi data berarti merangkum. Maka 

terjadi proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pemilihan, 

dan pengabstrakan, data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, mengarahkan, menggolongkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data. 

2. Tahap Penyajian Data (Data Display) 

Pada tahap ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks naratif. Hal 

ini memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi dan apa 

yang perlu untuk dianalisis selanjutnya. 
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3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ 

verification) 

Dalam tahap ini, peneliti ingin melihat kebenaran hasil analisis 

untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya dengan cara 

didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten pada tahap 

pengumpulan data, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dalam 

bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian. 
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