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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

 Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bryman (2016, 

h. 294) menuturkan pengertian penelitian kualitatif sebagai strategi riset 

yang biasanya menekankan pada kata-kata dibandingkan dengan 

pengumpulan angka-angka dan analisis data. Penelitian kualitatif bersifat 

empiris, yang berarti dapat diamati dengan pancaindera. Penelitian ini dapat 

disebut sebagai penelitian fenomenologis yang bertujuan untuk 

memperoleh uraian lengkap yang merupakan esensi pengalaman (Mulyana 

dan Solatun, 2007, h. 9). 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan 

atau mendeskripsikan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. 

Neuman (2011, h. 44) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif menyajikan 

gambaran-gambaran yang spesifik mengenai bagaimana situasinya, 

penataan sosial serta hubungan. Penelitian deskriptif seperti ini memiliki 

tujuan utama untuk ‘memberikan gambaran’ dengan menggunakan kata-

kata dan angka serta untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, 

atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, di 

mana dan bagaimana. 
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 Harmon (dikutip dalam Moleong, 2010, h. 49) menjelaskan bahwa 

paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan 

melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus dengan visi 

realitas. Selain itu Patton (dikutip dalam Mulyana, 2001, h. 9) juga 

mengatakan bahwa paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para 

penganut dan praktisinya: paradigma menunjukkan pada mereka apa yang 

penting, absah dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, 

menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu 

melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang. 

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma post-

positivistik. Guba (dikutip dalam Denzin dan Lincoln, 2009, h. 134) 

menjabarkan bahwa paradigma post-positivistik percaya pada realitas 

jamak (multiple realities). Realitas objektif-nya memang diyakini ada, 

tetapi hanya dapat didekati dan tidak dapat dipotret seluruhnya. Paradigma 

ini memandang penelitian sebagai alat untuk memahami seperti apa 

peristiwa dan bagaimana hukum-hukum sosial tersebut yang pada akhirnya 

memungkinkan manusia untuk memperkirakan kejadian yang mungkin 

terjadi serta mengendalikan peristiwa tersebut. 

Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

bersifat deskriptif karena ingin mendapatkan pemahaman yang lebih 

mendalam dan mampu menganalisis bagaimana social customer 

relationship management yang dijalankan Kakolait melalui social media 
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Instagram mereka dalam upayanya membangun buzzword. Peneliti 

menggunakan paradigma post-positivistik karena peneliti ingin membentuk 

pemahaman mengenai seperti apa kegiatan social customer relationship 

management yang dilakukan oleh Kakolait melalui social media Instagram 

mereka dalam rangka membangun buzzword. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

studi kasus. Penelitian yang menggunakan studi kasus merupakan penelitian 

yang melakukan penyelidikan mendalam dari berbagai macam informasi 

mengenai beberapa unit atau kasus untuk 1 periode atau antar beberapa 

periode waktu majemuk. Penelitian ini menelaah berbagai karakteristik dari 

sedikit kasus. Kasus-kasus tersebut dapat berupa individu, kelompok, 

organisasi, pergerakan, peristiwa, atau unit geografis. Data dalam jenis 

kasus ini lebih terperinci, bervariasi, dan ekstensif. (Neuman, 2011, h. 47). 

 Mulyana (2001, h. 201) menyebutkan bahwa studi kasus adalah 

uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang 

individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, 

atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak 

mungkin data mengenai subjek yang diteliti. 
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Sebagai salah satu metode kualitatif, studi kasus memiliki beberapa 

keuntungan seperti yang dijabarkan Lincoln dan Guba (dikutip dalam 

Mulyana (2001, h. 201) sebagai berikut: 

 Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni 

menyajikan pandangan subjek yang diteliti. 

 Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang 

dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari. 

 Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara 

peneliti dan responden. 

 Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi 

internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi 

faktual tetapi juga keterpercayaan (trustworthiness). 

 Studi kasus memberikan “uraian tebal” yang diperlukan bagi penilaian atas 

transferabilitas. 

 Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi 

pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. 

Peneliti memilih metode studi kasus yang bersifat deskriptif ini 

sebagai metode yang sesuai dalam melakukan penelitian dan dapat 

memberikan seperti apa gambaran atau pandangan mengenai social 

customer relationship management yang dilakukan oleh Kakolait dalam 

rangka membangun buzzword melalui social media Instagram mereka. 
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Penelitian ini diperkuat dengan berbagai sumber yang mendukung 

keabsahannya, yaitu dengan wawancara mendalam dan juga studi dokumen. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

 Jenis data yang dikumpulkan peneliti ada dua bagian. Pertama, data 

primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Kedua, data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada sebelumnya. 

Untuk masing-masing jenis data yang dikumpulkan, diperoleh dengan 

metode yang berbeda. Menurut Kriyantono (2006, h. 91), metode 

pengumpulan data merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam 

penelitian untuk mengumpulkan data yang mendukung. Data primer 

diperoleh dengan cara wawancara mendalam dan untuk data sekunder 

diperoleh dengan cara studi pustaka. 

1. Wawancara Mendalam 

 Pawito (2007, h. 132) menjelaskan bahwa wawancara merupakan 

sumber informasi yang penting dalam sebuah studi kasus. Wawancara 

menjadi alat pengumpulan data yang penting dikarenakan penelitian 

komunikasi dengan jenis kualitatif melibatkan manusia sebagai subjek 

sehubungan dengan realitas yang dipilih untuk diteliti. Metode studi kasus 

di dalam penelitian kualitatif, setidaknya dikenal memiliki 3 jenis 

wawancara yaitu wawancara informal, wawancara dengan pedoman 

wawancara, dan wawancara dengan open ended standard (standar terbuka). 
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 Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dengan pedoman wawancara. Jenis wawancara ini umumnya 

bertujuan untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam dan fokus 

pada persoalan-persoalan yang menjadi inti dari minat penelitian. Pedoman 

yang dijadikan sebagai acuan wawancara itu sendiri tidak berisi pertanyaan 

terpadu yang berkaitan dengan teori dan konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini, melainkan menggunakan pertanyaan yang tidak kaku 

sehingga dapat dikembangkan nantinya. Jenis wawancara mendalam (in 

depth interview) seperti ini memungkinkan peneliti dapat fokus dan 

mendetil dalam mendapatkan analisis tentang social customer relationship 

management dalam membangun buzzword yang dilakukan Kakolait. 

 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka dapat berasal dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian terdahulu, karangan-karangan ilmiah, jurnal-jurnal, artikel dan 

berita, dan sumber-sumber tertulis baik dalam bentuk cetak maupun dalam 

bentuk elektronik, dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan oleh Sarwono 

(2006, h. 35) bahwa teknik studi pustaka merupakan suatu teknik dalam 

mengumpulkan data yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, pendapat-

pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, 

terutama buku-buku yang relevan dan komprehensif untuk mendukung 

masalah yang sedang diteliti. 
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Peneliti melakukan studi pustaka dalam upaya untuk menunjang 

informasi yang sedalam-dalamnya guna menjawab permasalahan pokok 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana social customer relationship 

management yang dijalankan oleh Kakolait dalam membangun buzzword. 

 

3.4 Key Informan dan Informan 

 Penelitian ini berfokus pada analisis akan social customer 

relationship management sehingga memerlukan informan-informan yang 

berkaitan langsung dengan strategi Social CRM yang dijalankan Kakolait 

sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

menjadi pokok permasalahan. 

Key informan atau informan kunci/utama adalah seseorang yang 

dapat memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti dan juga bisa 

memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan 

sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan (Moleong, 2005, h. 3). 

Sedangkan pengertian informan menurut Daymon dan Holloway (2010, h. 

366) merupakan individu yang berpartisipasi dalam sebuah riset dan 

membantu peneliti untuk menafsirkan budaya dalam kelompok. 

Tabel 3.4 Daftar Informan 

Narasumber Nama  

dan Jabatan 

Alasan Pemilihan 

Key 

Informan 

Pricilia Pranata – 

Owner dari 

Narasumber ini dijadikan sebagai Key 

Informan karena narasumber adalah pemilik 
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Kakolait 

Chocolate & 

Coffee 

dari kafe Kakolait Chocolate & Coffee 

sekaligus yang aktif dalam meng-handle 

segala kegiatan yang dilakukan di Kakolait. 

Kak Pricilia juga yang turun langsung dalam 

me-maintain segala aktivitas social media 

yang dimiliki Kakolait. Beliau juga yang turut 

menjabarkan seperti apa strategi-strategi 

yang dimiliki Kakolait dalam 

mempertahankan hubungan dengan customer 

mereka melalui social media. 

Informan Calvina Adrilia – 

Customer 

Kakolait 

Narasumber dipilih karena merupakan 

seorang pelanggan yang mengetahui Kakolait 

dari social media-nya dan dihitung sering 

mengunjungi kafe Kakolait. 

Informan Clara Arde –

Admin 

@eatintangerang 

(foodblogger) 

Narasumber dipilih karena merupakan salah 

satu foodblogger yang pernah mengunjungi 

Kakolait dan beberapa kali mengunggah foto 

makanan di Kakolait di akun 

@eatintangerang. 

Informan 

Ahli 

Magdalena 

Lestari Ginting – 

Dosen Customer 

Relationship 

Management 

Narasumber dipilih karena beliau memiliki 

pengertian yang mendalam mengenai konsep 

social customer relationship management 

dan konsep-konsep terkait. Beliau adalah 

seorang dosen di Universitas Pelita Harapan 

yang mengajar mata kuliah CRM. Miss 

Magda dapat membantu menganalisis 

kegiatan Social CRM yang dijalankan 

Kakolait secara lebih objektif.  
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3.5 Keabsahan Data 

 Dalam memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan 

triangulasi data. Sugiyono (2009, h. 241) menjabarkan bahwa triangulasi 

merupakan suatu metode mengumpulkan data yang juga sekaligus dapat 

menguji kekredibilitasan dari data tersebut dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

 Sedangkan menurut Emzir (2012, h. 79), triangulasi merupakan 

teknik dengan proses penguatan bukti dari beberapa individu yang menjadi 

informan dari penelitian yang ditelili yang berbeda dari teknik pengamatan 

sebelumnya dan melakukan wawancara dengan informan yang berbeda pula 

dari informan sebelumnya. Ruslan (2003, h. 219) menyebutkan adanya 4 

cara dalam melakukan triangulasi data yaitu triangulasi dengan sumber, 

triangulasi dengan metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori.  

Moleong (2013, h. 330) mengatakan bahwa triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan memastikan kembali derajat 

kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

berbeda. Untuk penelitian ini, peneliti memilih cara triangulasi dengan 

sumber dengan tujuan dapat memeriksa kebenaran dan membandingkan 

informasi-informasi yang didapat dari berbagai informan yang berbeda 

untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman menyebutkan bahwa teknik yang digunakan 

dalam menganalisis data adalah teknik analisis interaktif atau yang lebih 

dikenal dengan interactive model.  Berikut 3 komponen teknik analisis data 

menurut Miles dan Huberman (dikutip dalam Emzir, 2012, h. 129-133).  

1. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan melakukan proses pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data 

mentah yang ada di dalam catatan lapangan peneliti. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian dengan 

lebih mudah karena adanya penyaringan data yang benar-benar 

dibutuhkan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data atau model data merupakan suatu kumpulan informasi 

yang sudah tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hal ini 

dilakukan dari awal permulaan pengumpulan data, lalu peneliti akan 

memutuskan untuk menarik atau mengambil makna dari seluruh data 

yang ada.
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