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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka 

penelitian ini difokuskan pada strategi rebranding dari Indosat menjadi Indosat 

Ooredoo yang mencakup tentang faktor yang menyebabkan rebranding, tujuan 

dari rebranding, proses rebranding serta filosofi logo dan nama dari Indosat 

Ooredoo. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana 

menurut Bogdan dan dan Taylor dalam (Moleong, 2014: 4) mengemukakan 

bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. Dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti bermaksud ingin 

mengetahui strategi rebranding PT. Indosat Ooredoo. 

3.3 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena 

peneliti ingin berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana strategi 

rebranding PT. Indosat Ooredoo. Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini, 

peneliti dapat menjelaskan secara menyeluruh dan detail tentang penelitian 

tersebut. 

Dasar penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

naturalistik, dimana penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting) (Sugiyono, 2013: 8). 
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3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan April - Mei 2016 dan bertempat 

di Kantor Pusat Indosat Ooredoo di Jalan Medan Merdeka Barat No.21 Jakarta 

10110 Indonesia. 

3.5 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2014: 157), sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, ada dua 

sumber data yang akan digunakan yakni sumber data primer dan sekunder. 

Dalam sumber data primer, peneliti menggunakan metode wawancara, 

dimana Menurut Sugiyono (2013), metode wawancara adalah perbincangan yang 

menjadi saran untuk mendapatkan informasi tentang orang lain dengan tujuan 

penjelasan atau pemahaman tentang orang tersebut dalam hal tertentu. 

Sedangkan sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah 

dokumentasi, dimana dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data-data 

dengan cara melihat atau menyalin catatan kertas kerja dan dokumen lain yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti termasuk penelitian terdahulu yang 

sudah pernah dilakukan. 

3.6 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi 

mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian. 

Merujuk pada teknik sampling yang digunakan, peneliti menetapkan beberapa 

kriteria yang menjadi subjek penelitian, diantaranya adalah: 

1. Merupakan karyawan tetap PT. Indosat Tbk. 
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2. Memiliki jabatan sebagai kepala divisi/bidang dalam PT. Indosat tbk. 

3. Bagian yang terlibat dalam proses rebranding PT. Indosat Tbk. 

4. Bagian yang mengetahui proses rebranding secara keseluruhan dari PT. 

Indosat Tbk. 

5. Mengetahui perkembangan finansial dari proses rebranding PT. Indosat 

Tbk. 

6. Turut serta dalam memutuskan proses rebranding Indosat Ooredoo. 

Dari beberapa kriteria diatas, maka peneliti menetapkan subjek penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bapak Adrian Prasanto dari Division Public Relations Indosat Ooredoo 

2. Ibu Novie Andrini dari Division Marketing Communications dan Head 

Branding Indosat Ooredoo 

3.7 Teknik Analisis Data 

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, selanjutnya akan dianalisa 

dengan metode yang sesuai dan mudah dipahami. Tujuannya agar data mentah 

yang diperoleh di lapangan mempunyai arti dan makna guna menjawab 

permasalahan yang ada. Analisa data dilakukan dengan teknik kualitatif. Bogdan 

& Biklen (1982) dalam (Moleong, 2014: 248) mengungkapkan analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apayang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. 
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Miles dan Huberman (1992: 16) mengemukakan di dalam analisis data 

kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni reduksi 

data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncu dari catatan tertulis dilapangan. 

Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengoranisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik 

kesimpulan sementara. Secara sederhana dapat dijelaskan, dengan reduksi 

data kita dapat menyederhanakan data dan mentransformasikan dengan 

cara, misalnya: melalui eleksi yang ketat, melalui ringkasan dan atau 

menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih jelas. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan suatu kegiatan untuk menyusun sekumpulan 

informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan penentuan tindak lanjut. Untuk memudahkan peneliti dalam 

mengambil kesimpulan maka data yang sudah diperoleh perlu disajikan 

dalam bentuk-bentuk tertentu guna menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam bentuk terpadu. 

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi) 

Penarikan kesimpulan merupakan analisis rangkaian pengolahan data yang 

berupa gejala dan kasus yang didapat di lapangan. Penarikan kesimpulan 

bukanlah langkah final dari suatu kegiatan analisis karena kesimpulan-
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kesimpulan tersebut terkadang masih belum jelas sehingga perlu 

diverifikasi. 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data. 

Triangulasi data merujuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber 

yang lebih bervariasi guna memperoleh data yang berkenaan dengan persoalan 

yang sama. Peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber 

(untuk dibandingkan) dengan data dari sumber lain (Pawito, 2007: 99). 

Triangulasi data dibedakan menjadi lima, yakni; triangulasi metode, triangulasi 

peneliti, triangulasi sumber, triangulasi situasi, dan triangulasi teori (Hamidi, 

2004: 84). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987: 331 dalam Moleong, 2014: 330). 

 


