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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan – penemuan yang 

tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur – prosedur statistik 

atau dengan cara – cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini 

dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat,sejarah, tingkah 

laku, juga tentang fungsional organisasi, pergerakan – pergerakan sosial, atau 

kekerabatan. (Muslimin,2016:52).  

3.2 Tipe dan Dasar penelitian 

 Tipe penelitian ini adalah kualitatif dekriptif. Dimana dalam penelitian ini berusaha 

untuk mendeskripsikan suatu variabel dari data yang didapatkan peneliti. Penelitian 

ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan variabel – variabel bebas tetapi 

menggambarkan suatu kondisi apa adanya (Muslimin, 2016:137), artinya dalam 

penelitian Penggunaan Situs Jejaring Sosial Instagram sebagai media personal 

branding ini (Studi Pada Kakang Mbakyu Kota Malang) peneliti akan mendapatkan 

data dilapangan kemudian memaparkan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. 

Data yang dikumpulkan berupa kata – kata dan gambar, bukan angka. 

Dasar penelitian yang digunakan yaitu naturalistik. Dasar penelitian ini bisa 

digunakan dalam penelitian kulaitatif yang menekankan pada kealamiahan sumber 

data, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) ( 

Sugiyono, 2010:224). Penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana 
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penggunaan instagram sebagai media personal branding pada aktivitas penggunaan 

akun instagram Kakang Mbakyu Kota Malang dengan keadaan alamiah tanpa ada 

rekayasa apapun.  Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif,maka data 

yang didapatkan akan dipaparkan lebih lengkap,lebih jelas sehingga dapat 

tercapainya tujuan penelitian. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilaksanakan melalui media sosial dan juga di juga di 

Dinas Kebudayaan dan pariwisata, perumahan Griya Santa Blok B No 10, Jl 

Soekarno Hatta samping MPU Purwa Malang. Waktu penelitian dimulai pada 

tanggal 25 Juil 2017 – 28 Agustus 2017. 

3.4 Subyek Penelitian dan Kriterianya 

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan subjek dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

kriteria tertentu sesuai tujuan peneliti. 

Secara Spesifik, kriteria subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aktif dalam kegiatan yang ada di kakang Mbakyu Kota Malang 2016 dan 

masuk dalam nominasi. 

2. Memiliki akun instagram dan pengguna aktif dengan minimal memposting 

seminggu sekali. 

3. Menyetujui akun instagramnya dipantau secara kontinyu dan detail oleh 

peneliti terhadap konten dan aktivitasnya. 

4. Memiliki jumlah followers minimal 1000. 

Dalam pencarian subjek diatas, Jika sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, 

peneliti selanjutnya memfollow akun kakang mbakyu Kota Malang tersebut 
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kemudian mengamatinya melalui akun instagram peneliti. Setelah itu, peneliti 

mengirimkan pesan melalu direct message di instagram kepada masing masing 

calon subjek untuk meminta ketersediannya menjadi subjek penelitian ini. Jika 

bersedia maka peneliti akan mengatur jadwal kepada subjek peneliti untuk 

melakukan wawancara. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Sesuai 

dengan jenis data, teknik yang akan dipakai untuk penelitian kualitatif yang  

dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, teknik wawancara dan 

dokumentasi. (Sugiono) 

3.5.1 Wawancara 

Peneliti akan melakukan wawancara pada kakang mbakyu tentang personal 

branding yang dilakukan melalui face to face tentang penggunaan instagram 

sebagai media  personal branding untuk memperoleh informasi secara lebih 

terbuka. Dimana fihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide – 

idenya. Dalam melakukan wawancara ini,peneliti akan mendengarkan 

secara teliti dan mencatat yang dikemukakan oleh subjek penelitan. 

Mekanisme wawancara dalam penelitian ini dengan mengajukan draft 

pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti kemudian akan berkembang 

sesuai dengan inisiatif peneliti namun tidak keluar dari topik penelitian. Hal 

ini dilakukan agar dapat diperoleh data yang semakin rinci mengenai 
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bagaimana kakang mbak yu kota Malang menggunakan instagram sebagai 

media personal branding.  

 

3.5.2 Observasi  

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara online objek yang 

diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara langsung dengan 

menggunakan akun yang dimiliki peneliti untuk melihat akun subjek. Pengamatan 

ini dilakukan dengan tujuan melihat aktivitas subjek penelitian dalam menggunakan 

media sosial instagram. Aktivitas – aktivitas observasi tersebut seperti : 

a. Jumlah Follower 

Mengamati jumlah follower, terlihat adanya perubahan atau tidak. 

b. Jumlah Following 

Mengamati jumlah following, terlihat adanya perubahan atau tidak. 

c. Jumlah Foto yang diunggah. 

Mengamati apakah subjek peneliti mengunggah koleksi fotonya. 

d. Jumlah Video 

Mengamati subjek peneliti mengunggah video baru atau tidak 

e. Komentar 

Mengamati komentar akun teman lain pada akun subjek. 

f. Like 

Mengamati jumlah Like pada tiap postingan yang diunggah subjek 

peneliti. 

g. Menandai Akun Lain 
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Mengamati penandaan akun lain atau tandai teman pada foto yang 

diunggah. 

 

 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data berupa tulisan,foto atau 

gambar. Data dokumen dapat dijadikan sebagai pelengkap dari penggunaan 

metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif sehingga hasil 

dari wawancara dan observasi lebih kredibel atau dapat dipercaya. Peneliti 

akan mendokumentasikan atau mengumpulkan data-data yang diperoleh 

selama proses penelitan. Dokumentasi yang didapat pada penelitian ini 

adalah berupa screen capture, foto. Data dokumentasi yang dimaksud 

peneliti adalah data yang berkenaan atau yang mendukung hasil wawancara 

maupun observasi tentang penggunaan instagram pada kakang mbak yu 

Kota Malang 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam peneltian ini menggunakan  analisis data dilapangan 

model Miles and Hubermand. Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah data selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Terdapat beberapa tahapan dalam proses mengumpulkan data hingga akhirnya 

memperoleh suatu kesimpulan yang dapat ditarik sebuah konsep. Tahapan-

tahapan tersebut meliputi : 

1. Reduksi Data (Data Reductions) 
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Yaitu dengan merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demkian, 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data 

yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi.  

3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing 

Verification) 

Langkah yang paling terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Dalam proses menyusun kesimpulan ini peneliti menyajian 

data berupa uraian singkat dimana kesimpulan tersebut dapat menjawab 

rumusan masalah yang telah dibuat. 

Gambar 2 . Komponen dalam Analisis data 

Sumber : Memahami Penelitian Kualitatif 

3.7 Uji Keabsahan Data 
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Data dan informasi yang terkumpul oleh peneliti dalam penelitian kualitatif 

menggunakan uji triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 

dan berbagai waktu. Ada 3 triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. (Sugiono,2015 : 273). 

Dalam penelitian penggunaan situs instagram sebagai media personal 

branding menggunakan 1 tahap triangulasi. Metode Triangulasi yang 

digunakan yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti 

data yang diperoleh melalui wawancara dicek kredibilitasnya dengan data yang 

diperoleh melalui observasi maupun dokumentasi 

 


