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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Pada penelitian ini paradigma yang digunakan yaitu paradigma post-

positivisme. Paradigma post-positivisme merupakan perbaikan dari paradigma 

positivisme, yang dirasa kurang mendalam terhadap melihat sebuah objek 

penelitian. Pada paradigma post-positivisme objek penelitian didalami dengan 

melakukan studi dokumentasi, wawancara mendalam, teori yang mendukung serta 

melakukan triangulasi data untuk mendalami dan menguji kebenaran sebuah 

objek penelitian.  

Menurut Muhadjir (2009:79) paradigma post-positivis merupakan 

kebenaran yang didasarkan pada esensi (fenomena dan verifikasi) dan 

kebenarannya bersifat holistik. Artinya kebenaran tidak hanya satu, tetapi 

kompleks sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori saja. Karakteristik utama 

pada penelitian kualitatif dalam paradigma post-postivist adalah pencarian makna 

dibalik data. Selain itu, Salam (2011:188-189) menjelaskan paradigma post-

positivisme bahwa tidak mungkin manusia untuk bisa menemukan secara 

keseluruhan karena keterbatasan sebagai manusia biasa. Paradigma ini juga 

menjelaskan bahwa peneliti dengan yang diteliti pasti memiliki interaksi dan 

interaksi tersebut tidak dapat dihindari.  

Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis penelitian 

kualitatif-deskriptif. Menurut Moleong (2007:6) kualitatif yaitu penelitian yang  
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bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. 

Penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Menurut Kriyantono (2012:67) disebut deskriptif karena riset ini bertujuan 

untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang objek 

tertentu. Peneliti sudah mempunyai konsep dan kerangka konseptual. 

Ardianto (2011:58) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

peneliti menjadi instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi partisipasi, peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan informan 

kunci yang menjadi subjek penelitian dan sumber informasi penelitian.  

Bungin mengemukakan (2012:68) deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif serta juga bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter sifat, 

model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. 

 Berdasarkan berbagai pemaparan tentang penelitian deskriptif, peneliti 

memilih jenis penelitian kualitatif karena sesuai dengan objek penelitian tentang 

strategi komunikasi internal Kompas Gramedia dalam membentuk employee 

branding.      
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3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian studi kasus. Menurut Yin (2014:1) studi kasus adalah salah satu metode 

penelitian ilmu-ilmu sosial. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang 

lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau 

why. 

Metode studi kasus dinilai sangat membantu penelitian yang ingin 

mengungkapkan fenoma yang terjadi secara lebih dalam. Menurut Ardianto 

(2011:64) studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang menelaah 

kasus secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. 

Menurut Kriyantono (2012:65) studi kasus adalah 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. 

Dapat disimpulkan bahwa studi kasus menurut Yin (2014:18) sebagai 

inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata bila 

mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan 

dimana multisumber bukti dimanfaatkan.  

 

3.3 Key Informan dan Informan  

Dalam sebuah penelitian kualitatif, narasumber menjadi subjek penelitian 

yang utama. Melalui key informan dan informan peneliti bisa mendapatkan 

informasi atau data akurat yang dibutuhkan dalam proses penelitian.  
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Semakin besar bantuan seseorang dalam mengemukakan pendapatnya 

terhadap peristiwa tertentu maka semakin besar perannya sebagai informan. Yin 

(2014:109) mengungkapkan bahwa informan-informan kunci seringkali sangat 

penting bagi keberhasilan studi kasus. Mereka tak hanya bisa memberi keterangan 

tentang sesuatu kepada peneliti tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber-

sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber 

yang bersangkutan.  

Dapat disimpulkan bahwa key informan merupakan narasumber utama 

atau narasumber kunci yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan 

akurat mengenai keseluruhan topik yang ingin diteliti. Sedangkan informan 

merupakan sumber data yang melengkapi dan memberikan gambaran tambahan 

terkait topik penelitian.  

Penelitian ini menggunakan Kompas Gramedia sebagai objek penelitian 

untuk mengetahui strategi komunikasi internal Kompas Gramedia dalam 

membentuk employee branding. Maka dibutuhkan beberapa narasumber untuk 

terkait dengan topik tersebut. 

 

Tabel 3.1 Key Informan dan Informan 

No  Narasumber  Nama  Jabatan  Alasan Pemilihan 

1. Key Informan  Viola Oyong Employer Branding 

Officer Kompas 

Gramedia (Divisi 

Corporate Human 

Resource) 

Sebagai pihak yang 

memberikan informasi 

secara lengkap dan akurat 

mengenai model tahapan 

employee branding yang 

digunakan serta mampu 
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memberikan informasi 

terkait keseluruhan topik 

yang ingin diteliti. Viola 

berkontribusi sebagai 

pihak yang mengelola dan 

membangun hubungan 

serta berkomunikasi 

dengan seluruh karyawan 

Kompas Gramedia 

diseluruh unit bisnis, 

memiliki tanggung jawab 

dari segi internal yaitu 

employee retention dan 

segi eksternal yaitu 

attraction calon karyawan. 

Viola juga bertanggung 

jawab akan program 

internalisasi yang 

dilakukan dalam 

membentuk employee 

branding 

2. Informan  Rio 

Rusminanto K. 

Public Relations 

Manager Kompas 

Gramedia (Divisi 

Corporate 

Communication) 

Sebagai pihak yang 

melakukan komunikasi 

dengan seluruh karyawan 

Kompas Gramedia 

diseluruh unit bisnis, 

berkomunikasi dengan 

pihak internal dan 

eksternal serta 

bertanggung jawab 

terhadap citra dan 

Strategi komunikasi..., Berlianna Veronika, FIKOM UMN, 2015



54 
 

branding Kompas 

Gramedia 

3. Informan  Destiana 

Gayatri 

Public Relations 

Staff Kompas 

Gramedia (Divisi 

Corporate 

Communication) 

Sebagai pihak yang 

banyak membantu 

pelaksanaan kegiatan 

public relations secara 

nyata dan berkontribuasi 

secara langsung dalam 

tugas-tugas public 

relations 

4.  Informan 

(narasumber 

ahli) 

Amalia E. 

Maulana 

Direktur PT 

ETNOMARK 

Consulting 

Sebagai narasumber ahli di 

bidang brand consultant 

dan ethnographer yang 

paham terkait topik 

employee branding 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data, sebagai berikut :  

3.4.1 Data primer 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam 

sebagai data primer yang peneliti kumpulkan dari key informan dan 

informan. Menurut Yin (2014:108) wawancara mendalam merupakan 

salah satu sumber informal studi kasus yang sangat penting. Dalam 

melakukan wawancara peneliti dapat bertanya kepada responden kunci 

tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai 

peristiwa yang ada.  
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Wawancara mendalam merupakan tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab secara langsung atau face to face, antara pewawancara dengan 

orang yang diwawancarai. Wawancara mendalam dilakukan untuk 

memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang memang 

memiliki kapasitas yang sesuai dalam memberikan keterangan yang 

mendalam.  

Menurut Ardianto (2011:178) wawancara mendalam adalah suatu 

cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap 

muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. 

Wawancara dilakukan secara berulang-ulang dan intensif. Biasanya 

wawancara mendalam menjadi alat utama pada riset kualitatif yang 

dikombinasikan dengan observasi partisipan.  

 

3.4.2 Data sekunder  

Dalam penelitian dengan metode studi kasus, Yin (2014:104) 

mengungkapkan bahwa penggunaan dokumen merupakan data yang 

mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Pertama, 

dokumen membantu penverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar 

dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. 

Kedua, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna 

mendukung informasi dari sumber-sumber lain. Ketiga, inferensi 

(pertanyaan baru) dapat dibuat dari dokumen-dokumen.  

Strategi komunikasi..., Berlianna Veronika, FIKOM UMN, 2015



56 
 

Seperti yang disimpulkan oleh Yin (2014:105) data sekunder 

berupa dokumen memainkan peran yang sangat penting dalam 

pengumpulan data studi kasus. Penelusuran yang sistematis terhadap 

dokumen yang relevan karenanya penting sekali bagi rencana 

pengumpulan data. Seperti studi kepustakaan sebagai referensi, berkas-

berkas organisasi yang akan diteliti, dan sumber-sumber lain yang 

membantu peneliti dalam pengumpulan data.  

 

3.5 Keabsahan Data 

Dalam sebuah penelitian, konsep triangulasi data perlu dilakukan untuk 

menguji kebenaran sebuah penelitian. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk 

keperluan pengecekan dan pembanding terhadap data.  

Menurut Kriyantono (2012:197), triangulasi bertujuan mengecek 

kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh 

dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang 

berlainan, dan dengan menggunakan metode yang berlainan. 

Menurut Kriyantono (2012:197), triangulasi bertujuan mengecek 

kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh 

dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang 

berlainan, dan dengan menggunakan metode yang berlainan.  

Dwidjowinoto menjelaskan bahwa ada beberapa macam triangulasi, yaitu 

triangulasi sumber, waktu, teori, periset dan metode.  
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1. Triangulasi Sumber  
Membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu 
informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya, 
membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; 
membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan 
pribadi 

2. Triangulasi Waktu  
Berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, 
karena perilaku manusia dapat berubah setiap waktu. Oleh karena itu, 
periset perlu mengadakan observasi tidak hanya satu kali 

3. Triangulasi Teori  
Memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu. Untuk itu 
diperlukan rancangan riset, pengumpulan data, dan analisis data yang 
lengkap supaya hasilnya komprehensif 

4. Triangulasi Periset  
Menggunakan lebih dari satu periset dalam mengadakan observasi atau 
wawancara. Disebabkan masing-masing periset mempunyai gaya, 
sikap dan persepsi yang berbeda dalam mengamati fenomena maka 
hasil pengamatannya bisa berbeda meski fenomenanya sama. 

5. Triangulasi Metode  
Usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan 
riset. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih 
dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama 
(Kriyantono, 2012:72) 

 

Pada penelitian ini, triangulasi sumber digunakan untuk menganalisa 

penelitian. Sumber informasi melalui wawancara mendalam didapatkan dari key 

informan dan informan dari pihak Kompas Gramedia dan juga didukung oleh 

informan dari sumber di luar Kompas Gramedia melalui wawancara mendalam 

dengan narasumber ahli. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles 

dan Huberman. Model ini memiliki tiga komponen untuk melakukan pengolahan 

data Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :  
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1. Reduksi  
Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis untuk mempertajam, 
memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara 
dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Reduksi data terjadi 
secara berkelanjutan hingga laporan akhir. Bahkan sebelum data secara 
aktual dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana 
diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh). Sebagaimana 
pengumpulan data berproses, terdapat beberapa bagian selanjutnya dari 
reduksi data (membuat rangkuman, membuat tema-tema, membuat 
gugus-gugus, membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo) 

2. Model data 
Model data merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun yang 
membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah 
teks naratif 

3. Penarikan / verifikasi kesimpulan 
Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai 
memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, 
penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan 
proposisi-proposisi (Ardianto, 2011:223) 

 

3.7 Fokus Penelitian   

Agar fokus penelitian terarah maka diperlukan proses perencanaan strategi 

komunikasi dalam mendukung tujuan organisasi atau perusahaan. Strategi 

komunikasi internal Kompas Gramedia dalam membentuk employee branding 

didasari oleh A Conceptualization of The Employee Branding Process (Miles dan 

Mangold dalam Martin dan Hetrick, 2006:283) :  

1. Organization’s mission and values 

2. Desired brand image 

3. Sources and modes of communications 

a. Internal (formal & informal) 

b. External (formal & informal) 

4. Employee’s psyche (The Psychological Contract) 
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5. Employee brand image 

6. Outcomes 

 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kompas Gramedia yang berlokasi di jalan 

Palmerah Selatan nomor 22-26, Jakarta Pusat - Indonesia. Penelitian dimulai pada 

bulan Oktober 2014 hingga Januari 2015.  
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