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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.   Jenis dan Sifat Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif bersifat 

deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dikutip Basrowi dan Suwandi 

2008, h.21) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

Social Media  

Langkah-langkah yang dilakukan 

media sosial SCTV dalam 

mengelola konten Instagram untuk 

menyukseskan program promosi 

SEA Games 2017 

Social Media Strategic 

Wheel 
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 Sedangkan menurut Bungin (2007, h. 68) penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai 

fenomena, sehingga penelitian jenis ini dapat amat mendalam dan 

kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini.   

 Melalui penelitian ini peneliti mencoba mencari tahu strategi yang 

digunakan oleh pihak SCTV untuk mempromosikan program SEA Games 

2017 melalui social media Instagram, sehingga jenis penelitian kualitatif  

yang peneliti anggap paling cocok dalam penelitian ini. 

 Menurut Bungin (2007, h.69) penelitian kualitatif berjenis deskriptif 

lebih tepat apabila meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi 

mendalam, seperti permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk, 

masalah-masalah efek media terhadap pandangan pemirsa terhadap 

suatu tayangan media dan sebagainya.  

 Menurut Bungin (2007, h. 68), sifat penelitian deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau 

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.  

 Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang ada tidak dapat 

diukur dengan angka sehingga harus dijelaskan dengan kata-kata. Penulis 

mencoba untuk menjelaskan secara mendalam strategi social media 

dalam mempromosikan program Sea Games 2017.  
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 Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistik. Penelitian 

post-positivistik dalam praktiknya melihat penelitian sebagai rangkaian 

langkah terkait yang bersifat logis, percaya pada perspektif partisipan 

yang ada daripada realitas tunggal, dan menekankan pada penggunaan 

metode yang ketat dari pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pada 

hasil penelitian tersebut dituliskan dalam laporan ilmiah yang terstruktur, 

yaitu masalah, pertanyaan, pengumpulan data, hasil, dan kesimpulan 

(Creswell, 2007, h. 20).   

  

3.2. Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus. Menurut Mulyana (2013, h.201) studi kasus merupakan uraian dan 

penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, 

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

situasi sosial.  

 Model studi kasus yang digunakan pada penelitian ini adalah model 

studi kasus karya Robert K. Yin, karena penelitian ini merupakan 

penelitian yang dalam dan terperinci. Menurut Yin (2013, h.4) studi kasus 

bisa memberi nilai tambah pada pengetahuan kita secara unik tentang 

fenomena individual, organisasi, sosial, dan politik.  

 Studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa 

kontemporer, bila peristiwa-peristiwa yang bersangkutan tak dapat 

dimanipulasi. Karena itu studi kasus mendasarkan diri pada teknik-teknik 
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yang sama dengan kelaziman yang ada pada strategi histori, tetapi 

dengan menambahkan dua sumber bukti yang biasanya tak termasuk 

dalam pilihan para sejarawan, yakni observasi dan wawancara. (Yin, 

2013, h.12)  

3.3. Key Informan dan Informan 

 3.3.1. Key Informan:  

1) Fadhillah Fasya 

Merupakan Social Media Strategist, di Surya Citra Media 

Digital atau divisi khusus yang bertugas untuk mengelola 

dan mengatur akun social media milik SCTV dan Indosiar, 

baik itu Facebook, Instagram, twitter, maupun website 

perusahaan.  

 3.3.2. Informan  

1) Wirardi 

Marketing Communication dari Surya Citra Media, yang 

bertugas dalam melakukan perencanaan untuk melakukan 

promosi dari program-program acara SCTV dan juga 

Indosiar yang salah satunya adalah program SEA Games 

2017. 

2) Rulli Nasrulah  

Praktisi di bidang online public Relations dan juga pakar di 

bidang social media, sekaligus juga dosen ilmu komunikasi 

di Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayattulah. Ia juga telah 
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menulis beberapa buku yang memiliki fokus terhadap media 

sosial dan juga public relations 

3.4. Teknik pengumpulan data.  

Menurut Bungin (2013, h. 123) data merupakan bahan keterangan 

tentang suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

dua jenis data yang berbeda yaitu:  

 

3.4.1.   Data Primer 

Menurut Bungin (2013, h. 128) data primer adalah 

data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. Data 

primer sendiri penulis peroleh dari melakukan wawancara 

kepada beberapa narasumber terkait dengan penelitian ini.  

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008, h.127) 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai 

pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) sebagai pemberi jawaban atas jawaban itu.  

Menurut Belly (dikutip Basrowi dan Suwandi 2008, 

h.147) wawancara memiliki beberapa keunggulan yaitu:  
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1) Ada fleksibilitas karena bisa mengulang pertanyaan 

dan bisa membuktikan jawaban yang tidak 

meyakinkan 

2) Bisa menggali informasi non-verbal 

3) Tata urutan pertanyaan bisa diurutkan sedemikian 

rupa  

4) Bisa spontanitas 

5) Bisa mencakup semua pertanyaan penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara 

sebagai sumber data primer. Wawancara dilakukan kepada 

tiga narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.  

3.4.2.    Data Sekunder 

Menurut Bungin (2013, h.128) data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder. Sumber data sekunder didapatkan oleh peneliti 

melalui studi pustaka  

3.5.  Keabsahan Data 

Keabsahan ini bertujuan untuk mengetahui apakah data-data 

yang sudah terkumpul valid atau tidak, bisa digunakan atau tidak. 

Untuk melakukan triangulasi data ada caranya dimana dengan 

memeriksa tiga cara antara lain observasi, wawancara mendalam, 

serta studi dokumen. Hal ini untuk mengantisipasi supaya jawaban 
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yang diberikan saat wawancara mendalam dengan informan dan studi 

dokumen sama. Menurut Moleong triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. (2010, h.330). Triangulasi data merupakan teknik 

yang paling banyak digunakan. Patton (1987, h.331) dalam Moleong 

(2010, h.330-331) menjelaskan triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan memeriksa balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif, caranya dengan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

sepanjang waktu 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan 
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5) Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu 

dokumen yang berkaitan  

Dengan melakukan triangulasi, menurut Moleong peneliti 

dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya 

dengan berbagai sumber, metode, atau teori (2010, h. 332), 

dengan melakukan: 

1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan  

2) Memeriksa dengan berbagai sumber data 

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pemeriksaan  

kepercayaan data dapat dilakukan. 
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