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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu 

pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan 

secara sistematis, aktual dan akurat mengenai pemanfaatan Instagram dalam 

komunikasi pemasaran Rumah Makan Baegopa House of Hungry Kota Malang. 

Metode kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman dan pengertian 

secara mendalam  terhadap suatu objek penelitian. 

B. Tipe dan Dasar Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskripitif yaitu 

suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu 

dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, 

pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek 

yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. 
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2. Dasar Penelitian 

Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian naturalis, dimana dasar 

penelitian naturalis menolak bentuk terstruktur dari riset yang juga proses 

pembentukan struktur teori tidak dilakukan dalam penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai pemanfaatan Instagram dalam komunikasi pemasaran 

Rumah Makan Baegopa House of Hungry Kota Malang adalah dilaksanakan di 

Restoran yang berlokasi di Jalan Mundu No. 18 Malang. Lokasi penelitian ini 

dipilih dengan pertimbangan ketersedian informan penelitian dalam memberikan 

informasi mengenai masalah penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

 Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan 

untuk menggali informasi berkaitan dengan pemanfaatan Instagram dalam 

komunikasi pemasaran Rumah Makan Baegopa House of Hungry. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara mendalam secara tatap 

muka. Dengan alasan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat. 
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E. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah pengguna Instagram di Rumah Makan 

Baegopa House of Hungry yang memiliki pemahaman sesuai dengan bidangnya 

yang berjumlah 3 (tiga) orang. Untuk menentukan subjek tersebut, peneliti 

menentukan kriteria subjek. Kriteria subjek tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui cara mengoperasikan instagram 

b. Mempunyai akses masuk ke akun instagram Baegopa 

c. Mempunyai hak dan wewenang untuk mengola akun instagram Baegopa 

d. Mengetahui tentang agenda-agenda acara dan bahan promosi tentang 

Baegopa 

F. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah salah satu sumber data yang diperoleh secara langsung 

peneliti dari nara sumber yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi 

yang berkaitan dengan judul peneliti. Data primer dalam penelitian ini seperti 

orang (pengguna Instagram di Rumah Makan Baegopa House of Hungry), 

yaitu Penanggung Jawab Kegiatan komunikasi pemasaran dan karyawan.  

 

 

 

G. Teknis Analisis Data 

Menurut Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. (dalam Tjetjep 

Rohendi Rohidi 1992:35), analisa data adalah proses pengaturan urutan data, 
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mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar dengan 

prosedur:  

Gambar 1.1 

Komponen analisa data model interaktif 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan 

oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press 

 

 

 

Keterangan :  

a). Pengumpulan data yaitu data pertama atau data mentah yang dikumpulkan 

dalam suatu penelitian.  

b). Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan 

mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.  

c). Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga 

memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu 

Pengumpulan 

data 

Penyajian 

data 

Reduksi 

Data 

Kesimpulan-kesimpulan  

Penarikan/verifikasi 
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untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau 

tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.  

d). Kesimpulan-kesimpulan atau verifikasi adalah sebagai langkah terakhir yang 

meliputi pemberian makna data yang telah disederhanakan dan disajikan 

kedalam penyajian data dengan cara logis dan metodologi konfigurasi yang 

memungkinkan untuk diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum 

empiris.  

Secara terperinci, analisis data kualitatif, prosesnya berjalan sebagai 

berikut:  

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode 

agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.  

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.  

c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum. (Moleong, Lexy J.2005)  

H. Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding 

terhadap data itu. Denzin dalam buku Lexy (2002:178) membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Artinya teknik triangulasi adalah upaya untuk 

menghilangkan perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks 
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pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari pandangan dengan 

kata lain bahwa peneliti menggunakan triangulasi sumber. Berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kerpercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan 

sumber yang berbeda yaitu sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. 

 


