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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini

nantinya akan menghasilkan data yang berupa pernyataan dari informan tentang

keadaan yang dialami. Pada kajian kualitatif ini nanti akan dilakukan analisis terhadap

opini publik tentang iklan rebranding Indosat Ooredoo melalui kampanye.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena peneliti akan

mendeskripsikan dan menjelaskan apa opini publik tentang iklan rebranding Indosat

Ooredoo melalui kampanye.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah netizen yang ikut serta dalam

kegiatan kampanye #IndonesiaDigitalNation di instagram. Pada penelitian ini peneliti

mendapatkan 5 informan sebagai pemberi informasi kepada peneliti nantinya tentang

keterlibatannya dalam kampanye #IndonesiaDigitalNation.

3.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah opini publik tentang iklan rebranding

Indosat Ooredoo melalui kampanye #IndonesiaDigitalNation di instagram. Publik

disini melalui netizen pengikut kampanye #IndonesiaDigitalNation pada bulan

November – Desmber 2015.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

wawancara.

3.4.1 Wawancara

Wawancara akan dilakukan menggunakan teknik wawancara terstrukur

melalui e-mail karena subjek penelitian didapatkan dari sosial media dan

berdomisili beda Kota dengan peneliti. Wawancara ini dilakukan terhadap 5

(informan) yang merupakan netizen pengikut kampanye

#IndonesiaDigitalNation di instagram.

3.5 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara

berkesinambungan yaitu sejak sebelum memasuki lapanagan, memasuki lapangan,

selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan. Proses tersebut telah dimulai sejak

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun meneliti hingga penulisan hasil

penelitian. Adapun siklus dari keseluruhan proses tersebut oleh Miles & Huberman :

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan,

penyederhanaan dan transformasi data mentah yang ada dalam catatan – catatan

lapangan yang tertulis. Seperti pada penelitian ini, peneliti memilih pertanyaan

sebagai bahan wawancara terhadap informan kemudian memfokuskan

pertanyaan ke beberapa kategori bahasan. Kemudian, dari wawancara
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didapatkan jawaban – jawaban yang nantinya jawaban tersebut akan dirangkum

dan di pilih serta disederhanakan hasil dari wawancara tersebut.

2. Model Data/Penyajian Data

Bentuk penyajian data dalam penelitian ini adalah teks naratif yang

didapatkan dari wawancara informan. Teks naratif ini nantinya, disederhanakan

informasinya agar kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang telah

disederhanakan yang akhirnya mudah dipahami. Penyajian data ini nantinya,

akan memberikan data kualitatif dan menentukan data yang mana dalam bentuk

yang mana dan harus dimasukkan di kategori yang mana.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis data adalah penarikan dan

verifikasi kesimpulan. Semua data yang didapatkan dari wawancara 5

(informan) nantinya akan di simpulkan dan di verifikasi menjadi satu kesatuan

sehingga akan didapatkan hasil dari penelitian ini. Hasil ini nantinya akan

mengacu pada apa opini publik yang tercipta melalui netizen pengikut

kampanye #IndonesiaDigitalNation dari iklan rebranding yang dilakukan

Indosat Ooredoo.

 




