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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, 

penelitian inidigunakan untuk memperoleh sajian data dalam bentuk cerita 

rinci, mendalam dari para informan. Sehingga dapat digunakan untuk 

menjelaskan suatu fenomena komunikasi internal yang terjadi di perusahaan 

Telkomsel Branch Malang,dalammembangun  motivasi kinerja karyawan. 

Mendapat jawaban secara rinci dan mendalam bagaimana pola komunikasi 

yang terjadi di perusahaan ini adalah harapannya. 

Dalam pemahaman peneliti kualitatif, realitas yang ada dan realitas 

alam sekalipun, dikonstruksi secara sosial, yaitu berdasarkan kesepakatan 

bersama. Hasil konstruksi itu dipengaruhi sifat hubungan antara peneliti 

dengan yang diteliti, serta kendala situasional diantara keduanya.  

Definisi sederhana tentang penelitian kualitatif adalah, penelitian yang 

bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak 

metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. Penggunaan berbagai 

metode ini sering disebut triangulasi, dimaksudkan agar peneliti 

memperoleh pemahaman yang komperhensif (hoisik) mengenai fenomena 

yang ia teliti. Sesuai dengan prinsip epistemologisnya, peneliti kualitatif 

lazim menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan alamiahnya, 

berusaha memahami, atau menafsirkan, fenomena berdasarkan makna-

maknayang orang berikan kepada hal-hal tersebut. (Mulyana: 2013:5). 
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Tipe dan dasar penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secara 

sistematis tentang situasi, permasalahan yang akan diteliti. Data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan melakukan observasi dalam 

rangka memahami dan menjelaskan masalah yang terkait yang menjadi 

fokus permasalahan peneliti. 

B.  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dipiliih secara Purposive Sampling. teknik ini 

digunakan oleh peneliti karenapeneliti ingin mengambil sample secara 

sengaja denganbeberpa pertimbangan. Subjek ini ditentukan sendiri oleh 

peneliti, tidak secara acak dan memiliki tujuan tertentu. 

Kriteria subjek yang akan diteliti yaitu: 

 1. Merupakan karyawan organik/internal PT Telkomsel, Branch Malang. 

 2. Karyawan yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun di Branch Malang. 

 3.Merupakan karyawan yang sangat memahami alur divisi dan 

perusahaanya. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur tepatnya di 

kantor Telkomsel Branch Malang, yang beralamat di Jl. S. Parman 

No.47. tempat ini jelas dipilih dikarenakan semua sumber informasi dan 

data yang dibutuhkan oleh peneliti berlangsung dan berada di tempat ini. 
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2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dimulai sejak proses penyusunan proposal hingga 

pelaporan, yang perkiraan dimulai bulan Mei 2016 hingga bulan Juli 

2016. 

A.  Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakaninstrumen penting dalam penelitian, untuk itu 

diperlukan teknik tertentu dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan 

data yang  peneliti gunakan dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

  Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan. Ardianto (2011:185) Dengan melakukan wawancara, kita 

dapat memasuki dunia dan pikiran perasaan responden. Informasi ini 

berdasarkan prespektif, pikiran dan perasaan responden disebut 

informasi emik. Informasi emik(pandangan responden) tidak dapat 

dipisahkan  dari informasi etik (pandangan peneliti). Melalui 

wawancara ini pula peneliti menggali informasi secara mendalam dari 

informan mengenai komunikasi organisasi yang terjadi diantara 

sumber daya manusia yang ada di dalam kantor, khususnya karyawan. 

 Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dengan 

harapan dapat mengemukakan informasi lebih terbuka dari informan. 

Peneliti akan memberi beberapa pertanyaan kepada subjek peneltian 

untuk mendapatkan informasi yang valid dari subjek penelitian. 
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2. Observasi 

    Observasi dilakukan untuk mendekatkan peneliti dengan subjek-

subjek yang akan ditelitinya dan mendekatkan peneliti kepada 

lingkungan yang sebenarnya akan diteliti. Peneliti dapat masuk ke 

lingkungan yang ditelitinya atau biasa disebut dengan observasi 

partisipatif. Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, 

kejadian, proses, dan sejenisnya dengan disertai data yang perlu 

diobservasi. 

    Di dalam pengumpulan data, peneliti mnggunakan non-partisipan 

observasi yang berarti peneliti tidak menjadi bagian dari observasi 

tersebut. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung 

bagaimana komunikasi internal yang terjadi di dalam kantor tersebut, 

bagaimana antara karyawan dan atasan, bagaimana kinerja 

karyawan, dan bagaimana kondisi didalamnya. Di observasi ini 

peneliti tidak berkomunikasi secara langsung dengan research 

subjek yang berarti peneliti akan berada didalam ruangan yang sama 

dengan subject namun hanya mencatat kegiatan dan fenomena apa 

yang ditemukan saat melakukan observasi. 

    Observasi ini dilakukan selama 3 kali, yaitu untuk 1) Mengenali 

situasi kantor yang akan diteliti 2) Mengetahui situasi kantor pada 

saat jam kerja yang sesungguhnya, seperti kegiatan meeting, diskusi 

kecil, mengerjakan laporan yang dilakukan sehari-hari, dan 3) 

Mengidentifikasi model komunikasi organisasi yang terjadi didalam 
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perusahaan tersebut, dan apakah menjadi pengait dalam membangun 

motivasi bekerja karyawan. 

3. Dokumentasi  

           Dokumentasi penelitian digunakan peneliti sebagai 

penunjang dan pelengkap dari wawancara dan observasi, sehingga 

menjadikan informasi yang peneliti dapatkan lebih lengkap dan 

mendukung. Dokumen ini berupa foto atau video proses 

komunikasi organisasi didalam kegaiatan kerja sehari-hari, serta 

akan ditambahkan  beberapa screen capture dari percakapan dalam 

sosial media yang membahas tentang pekerjaan. 

B.  Teknik Analisis Data 

    Menuut Miles dan Huberman (Sugiyono,2009:270) bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secarainteraktif dan berlangsung terus 

menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan 

(conclusion drawing/verification). 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih 

hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari pola dan temanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan 

ditulis atau diketik dalam bntuk uraian atau laporan yang terperinci. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dlakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan 
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Huberman (Sugiyono, 2009) menyatakan bahwa yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan ( Conclusion Drawing/Verification) 

Dari data yang dieperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema 

dan polanya kemudian ditariklah kesimpulan. Kesmipulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. 

C.  Teknik Keabsahan Data 

   Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan 

triangulasi sumber. Sugiyono (2009:274) menjelaskan bahwa triangulasi 

sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari 

beberapa sumber. Hal ini berarti, bahwa peneliti bermaksud menguji data 

yang diperoleh dari satu sumber untuk membandingkannya dengan data yang 

diperoleh dari sumber lain. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan 

serta mengecek ulang derajat kepercayaan yang diperoleh melalui sumber 

yang berbeda. 

 

 


