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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian berjudul “Kampanye Sosial Di Media Sosial Instagram Sebagai 

Media City Branding” ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007) mengemukakan bahwa 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.  Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu kontes khusus yang alamiah dan dengan memafaatkan 

berbagai metode ilmiah. 

 Selanjutnya dijelaskan oleh David Williams (1995) seperti yang dikutip 

Moleong (2007) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan 

data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan 

dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian 

kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut 

pandangan manusia yang diteliti.Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, 

persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak 

dapat diukur dengan angka. 
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3.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif 

merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang (Nazir,1988). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2017. Lokasi penelitian 

merupakan tempat dimana penelitian mendapakan informasi serta data-data yang 

diperlukan oleh peneliti untuk menunjang penelitian. Lokasi penelitian ini 

dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di rumah dinas Wakil Bupati 

Trenggalek yang juga merupakan basecamp dari Kampanye Sosial I Love 

Trenggalek untuk mendapatkan data wawancara dengan sumber data yang telah 

ditentukan, selain itu juga bertemu dengan warga Trenggalek yang menjadi 

subyek penelitian di sebuah café untuk melakukan wawancara, serta dilakukan 

dirumah peneliti yang beralamat di RT 2/RW 1 Desa Gembleb, Kec. Pogalan, 

Kab.Trenggalek untuk mengumpulkan data yang bisa didapatkan melalui akses 

internet. 
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3.4 Subjek Penelitian dan Informan Penelitian 

 Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya 

di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap 

mengumpulkan data (Arikunto, 2006). Seseorang atau sesuatu diambil/ditentukan 

sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu 

tersebut memiliki dan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk 

kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah 

Penggagas dan admin dari akun Instagram I Love Trenggalek. Hal ini dikarenakan 

Penggagas dan admin I Love Trenggalek ini berperan penting dalam pengelolaan 

akun kampanye sosial I Love Trenggalek. Peneliti menggunakan purposive 

sampling techniques untuk menentukan informan. Melalui purposive sampling 

techniques peneliti menentukan informan penelitian dengan membuat terlebih 

dahulu kriteria yang menjadi dasar peneliti menetapkan informan penelitian.   

Adapun kriteria informan penelitian dalam penelitian ini adalah:  

1. Warga asli Trenggalek yang mempunyai peran terjun langsung dalam 

kampanye sosial I Love Trenggalek 

2. Warga yang punya kedekatan emosional dengan penggagas I Love 

Trenggalek 

3. Pegawai Humas dan Protokol Rumah Tangga Wakil Bupati 

4. Penggiat aktif kegiatan sosial budaya di Trenggalek 

5. Duta Wisata Trenggalek yang aktif dalam kegiatan sosial budaya di 

Trenggalek maupun di luar Trenggalek 

Dari kriteria tersebut, warga yang dituju oleh peneliti adalah : 
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a. Benny Wijaya, Staff Protocol bagian Rumah Tangga Wakil Bupati 

Trenggalek 

b. Agus Fauzi Ahmad, Pengelola Yayasan Pendidikan Darussalam dan 

penggiat kegiatan sosial budaya yang ada di Trenggalek 

c. Ristya Ajeng Kurnia Putri, Duta Wisata Kabupaten Trenggalek tahun 

2011 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a) Observasi 

 Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga 

dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan 

kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. 

b) Wawancara 

 Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yang bersifat 

terbuka dimana dalam pelalsanaannya peneliti akan menanyakan beberapa 

pertanyaan tentang Kampanye Sosial I Love Trenggalek sebagai Media City 

Branding. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukam permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, 

alasan dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti akan mendengarkan 

secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2014). 
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 Wawancara dalam kualitatif pada umumnya tidak dilakukan secara 

terstruktur ketat dengan pertanyaan tertutup seperti dalam penelitia kualitatif, 

tetapi dilakukan secara semi terstruktur atau sering disebut sebagai teknik 

wawancara mendalam. 

c)  Dokumentasi 

 Hal ini dilakukan untuk melihat kembali sumber-sumber data dari 

dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah 

ditemukan. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa foto, 

dokumen sumber yang berhubungan fokus penelitian. Dengan metode ini, peneliti 

dapat memperoleh informasi dari sumber tertulis suatu dokumen yang ada pada 

subjek atau institusi yang akan dijadikan sebagai sumber pendukung.  

3.6 Teknik Analisa Data 

 Dalam penelitian deskriptif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan 

dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Berikut tahap-

tahap analisis data Miles Huberman (Sugiyono, 2014) adalah sebagai berikut : 
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Bagan 3.1 : Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1984) 

 

1.      Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dari informan 

secara langsung, maupun dari dokumen dan arsip yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

2.      Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data. Pada waktu 

pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat 

ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. 

3.      Penyajian Data 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 

narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini 
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merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila 

dibaca akan mudah dipahami. 

4.      Penarikan Kesimpulan 

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan aktivitas pengulangan 

untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin 

sebagai akibat pikiran kedua yang melintas pada peneliti pada waktu menulis 

sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.  

3.7 Uji Keabsahan Data 

 Uji validitas menjadi uji yang penting bagi penelitian deskriptif kualitatif. 

Hal ini dikarenakan sumber data yang digunakan tidak bisa dipastikan 

kebenarannya secara langsung. Peneliti menggunakan triangulasi data untuk 

mengetahui kevalidan data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data dengan 

cara sebagai berikut :   

a. Membandingkan hasil wawancara dan pengamatan dengan data hasil 

wawancara   

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan   

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi.  
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Peneliti akan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan 

kegiatan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

seluruh subjek dan informan penelitian.   




