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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menurut Bogdan 

dan Taylor (Moleong, 2002:3) mengemukakan bahwa metode kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam 

pendekatan deskriptif akan diuraikan atau dideskripsikan mengenai pemanfaatan 

jejaring sosial instagram oleh komunitas Explor Banjar sebagai media promosi 

wisata Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini alasan peneliti menggunakan 

pendekatan ini karena peneliti menginginkan suatu bentuk informasi yang detail 

dan mendalam dari para sumber yang telah ditentukan. Informasi-informasi yang 

diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terkait 

dengan pemanfaatan jejaring sosial instagram oleh komunitas Explore Banjar 

sebagai media promosi wisata Kalimantan Selatan. 

Bentuk informasi yang didapatkan nantinya akan berdasarkan pada cara 

berfikir maupun cara pandang sumber tanpa adanya suatu manipulasi dari peneliti 

sehingga ketidakhadiran peneliti tidak akan mempengaruhi dinamika pada obyek 

tersebut. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai dasar dalam 

memberikan penilaian bagaimana pemanfaatan jejaring sosial instagram oleh 

komunitas Explore Banjar sebagai media promosi wisata Kalimantan Selatan. 
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3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian ini 

hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang bermaksud untuk memahami 

fenomena dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan 

data yang dikumpulkan berupa data dan kata-kata bukan berupa angka. Tipe 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi atau mendeskripsikan 

berbagai tempat wisata, kuliner dan budaya yang terdapat di wilayah Kalimantan 

Selatan. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara jelas 

mengenai tempat waisata dan informasi terkait dengan keunggulan yang dimiliki. 

Dasar penelitian ini adalah penelitian naturalistik karena dalam penelitian 

ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) (Sugiyono, 2011:8). 

Peneliti melakukan penelitian tentang pemanfaatan jejaring sosial instagram oleh 

komunitas Explore Banjar sebagai media promosi wisata Kalimantan Selatan, 

tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

  Dalam menentukan lokasi penelitian Moleong (2002:86) menyatakan cara 

terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki 

lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan 

sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu 

juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi peneliti 

  Penelitian akan dilakukan dikomunitas Explore Banjar, pertimbangan 

yang digunakan memilih komunitas Explore Banjar yaitu dengan pertimbangan 
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bahwa komunitas tersebut merupakan komunitas terbesar yang memiliki peran 

dalam upaya mempromosikan berbagai tempat wisata di wilayah Kalimantan 

Selatan. Waktu penelitian yaitu pada bulan Juli-Oktober 2017 dengan subjek 

penelitian adalah komunitas explore Banjar, Kalimantan Selatan. 

3.4 Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian adalah komunitas Explore Banjar, penentuan subyek 

yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam teknik ini, siapa 

yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan 

pengumpulan data yang menurut peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan 

penelitian (Soehartono ,2002:63). Karena peneliti membutuhkan narasumber yang 

mendukung penyelesaian penelitian ini. Adapun kriteria subyek dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Anggota tetap komunitas Explore Banjar dengan masa keanggotaan 

minimal 1 tahun. 

2. Anggota tetap secara aktif memberikan informasi (upload foto) terkait 

dengan keberadaan tempat-tepat wisata di wilayah Kalimantan Selatan. 

3. Anggota yang aktif dalam setiap kegiatan (Explore tempat-tempat wisata) 

komunitas Explore Banjar. 

Dari kriteria subjek penelitian tersebut, kemudian peneliti mendapatkan 10 

orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian, berikut data kesepuluh sebjek 

penelitian tersebut : 

 

 



36 

 

Tabel 3.1 

Daftar nama subjek penelitian 

No. Nama Tanggal; Lahir Jabatan  Lama 

Keanggotaan 

Pekerjaan  

1. Muhammad 

Buyung 

Pangestu  

Banjarmasin, 

22 Oktober 

1996 

Ketua 

komunitas 

I + Admin 

4 Tahun Mahasiswa / 

Freelance 

Fhotografi 

2. Hendra 

Bangkit 

Pramana 

Banjarbaru, 8 

April 1996 

Ketua 

komunitas 

II + 

Admin 

4 Tahun Mahasiswa / 

Freelance 

Fhotografi 

3. Cesa Alta Banjarmasin, 

25 februari 

1994 

Anggota + 

Admin 1 

3 Tahun Mahasiswa / 

Cinematography 

4. Andi Anjas 

Nugraha 

Burau, 04 

februari 1992 

Anggota + 

Admin 2 

2 Tahun Barista 

5. Imam Rinaldi Banjarmasin, 

28 Mei 1992 

Anggota + 

Admin 3 

3 Tahun Wiraswasta 

6. Riza Miftah Banjarmasin, 

17 April 1992 

Anggota + 

Admin 4 

4 Tahun Freelance 

Fhotografi 

7. Anshorullah 

Al’Faruqi 

Banjarmasin, 

16 Mei 1996 

Anggota  2 Tahun Freelance 

Fhotografi 

8. Abdussalam Baringin, 15 

Juli 1989 

Anggota 3 Tahun Karyawan 

Swasta 

9. Fajar Muslim Banjarmasin, 

21 Februari 

1995 

Anggota 4 Tahun Karyawan 

Swasta 

10. Fajar Rido 

Rahman 

Banjarmasin, 

11 September 

1996 

Anggota 2 Tahun Freelance 

Fhotografi 

Sumber : Data Peneliti 

 

3.5 Teknik pengumpulan data 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265), Teknik pengumpulaan data 

penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah. Dalam penelitian ini terdapat dua alat bantu pengumpulan data yakni 

: 
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A. Wawancara 

 Esterberg, dalam Sugiyono (2011:231) mendefinisikan wawancara 

(interview) sebagai berikut:  

“a meeting of two persons to exchange information and idea 

through question and responses, resulting in communication and 

joint construction of meaning about a particular topic”.  

 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.  

Didalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

mendalam.pengertian wawancara adalah suatu cara untuk mencari fakta 

dengan meminjam indera (mengingat dan mengkronstruksi) sebuah 

peristiwa, mengutip pendapat dari opini narasumber. Wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Kriyantono (2006) 

mengemukakan bahwa “Wawancara semi terstruktur adalah jenis 

wawancara di mana pewawancara biasanya mempunyai daftar pertanyaan 

tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan 

secara bebas, yang terkait dengan permasalahan”. Adapun alasan peneliti 

menggunakan teknik wawancara ini terkait dengan keterbatasan waktu yang 

dimiliki oleh subyek penelitian, terlebih subyek kunci. Keterbatasan waktu 

dapat membuat data yang dihasilkan oleh informan menjadi tidak sedalam 

yang diinginkan atau bahkan dapat tidak sesuai dengan tujuan penelitian, 

sehingga peneliti telah menyiapkan topik-topik permasalahan yang disusun 

sebelumnya sesuai tujuan penelitian untuk memudahkan penggalian data 
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Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengar secara teliti 

dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2011 : 233). 

Terdapat 3 pendekatan dalam wawancara : (a) dalam bertuk percakapan 

informal, yang mengandung unsur spontanisasi, santai, tanpa pola atau arah 

yang ditentukan sebelumnya. (b) menggunakan lembaran berisi garis besar 

pokok-pokok atau topik masalah yang dijadikan pegangan dalam 

pembicaraan. (c) menggunakan daftar pertanyaan yang lebih perinci, namun 

bersifat terbuka yang telah disiapkan lebih dahulu dan akan diajukan 

menurut urutan dan rumusan yang tercantum (Nasution dalam Elvinaro 

Ardianto, 2010 : 185). 

  Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

virtual yakni e-mail (subjek penelitian menerima email draft wawancara dan 

dilakukan proses wawancara),  dengan disesuaikan karakteristik penelitian 

yang digunakan, dimana proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara akurat terkait dengan penggunaan media instragram dalam 

mempromosikan tempat wisata di wilayah Kalimantan Selatan. Mekanisme 

wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang lebih terperinci, namun bersifat 

terbuka yang telah dipersiapkan lebih dahulu dan akan diajukan menurut 

urutan dan rumusan yang tercantum.  

B. Dokumentasi 

  Dokumentasi digunakan sebagai alat pelengkap dari wawancara 

sehingga menjadi informasi penelitian yang dapat mendukung, melengkapi, 
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atau menambahkan informasi yang berasal dari hasil wawancara. 

Dokumentasi ialah semua jenis rekaman/ catatan “sekunder” lainnya, seperti 

surat-surat, memo/nota, agenda kegiatan, kliping, berita, dll (Faisal, 

1990:81). Bentuk dokumentasi yaitu berupa foto tempat-tempat wisata, 

budaya dan kuliner di Kalimatan Selatan, dokumentasi tersebut digunakan 

untuk memberikan informasi secara riil atau nyata terkait dengan 

keunggulan yang dimiliki tempat wisata tersebut. 

3.6 Teknik Analisa data 

Menurut Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael (1992:15-20), 

analisa data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan dalam suatu 

pola, kategori dan suatu uraian dasar dengan prosedur :  

1. Reduksi Data 

Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan, baik melalui observasi, 

wawancara maupun dokumentasi. 

2. Penyajian Data 

Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan baik pengujian data dalam bentuk tabel maupun 

narative yang menggabungkan informasi yang tersusun ke dalam 

bentuk yang padu. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti 
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untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari penelitian. 

3. Menarik Kesimpulan  

Merupakan proses mencatat keteraturan, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi 

peneliti menurut data yang diperoleh di lapangan. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat digambarkan mengenai alur 

model penelitian menurut Matthew dan Hubberman (1992:15) yang lebih 

dikenal dengan model interaktif seperti dibawah ini : 

Gambar 2.1 

Model Interaktif Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles, Matthew B danHuberman, A. Michael. 1992. Analisis 

Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press 

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa proses penelitian ini diawali 

dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian, 

catatan hasil observasi dan ingatan. Dari data tersebut, peneliti menganalisa 

dengan memisah-misahkan atau mengklasifikasikan data yang termasuk 

penggunaan jejaring sosial media sebagai promosi wisata Kalimantan Selatan. 

Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data hasil temuan di lapangan 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data PenarikanKesimpulan/ Verifikasi 
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Keterangan dari bagan:  

a) Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 

komunitas Explore Banjar. 

b) Reduksi data dilakukan untuk meringkas hasil penelitian yang telah 

dilakukan sehingga dapat diketahui secara jelas permasalahan yang terjadi 

dalam penelitian yang dilakukan. 

c) Penyajian data ini menyusun informasi dengan cara tertentu dari data yang 

sudah ada, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data 

yaitu berupa penyajian data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan dokumentasi sehingga dapat menggambarkan kondisi riil 

yang terjadi di obyek penelitian. 

d) Kesimpulan-kesimpulan atau verifikasi ini sebagai langkah terakhir yang 

dilakukan peneliti¸ yaitu dengan menyusun kesimpulan dari hasil 

penelitian. 

3.7 Teknik pemeriksaan keabsahan data  

 Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan metode triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong triangulasi adalah 

"teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu" 

(Moleong, 2002:178). Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dilakukan dengan 

sumber atau subjek penelitian dalam melaksanakan pemanfaatan media sosial 

instagram untuk promosi wisata di Kalimantan Selatan. Menurut Patton seperti 

yang dikutip Lexy J. Moleong teknik triangulasi yang dilakukan dengan sumber 
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yaitu “dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif, dan hal ini dapat dicapai dengan: Pertama, membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara. Kedua, membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan” (Moleong, 2002:178). 

Proses membandingkan drajat suatu informasi dalam hal ini dilakukan 

peneliti dengan mengamati dan mendisplay hasil wawancara dari semua subjek 

penelitian dalam bentuk draft hasil wawancara, kemudian dari keseluruhan hasil 

tersebut di cek atau diperiksa ulang bagaimana hasil wawancara dari subjek yang 

hanya sebagai anggota, admin 1 hingga pada pimpinan komunitas, fungsi dan 

tujuannya untuk menyamakan persepsi dan menyamakan sudut pandang tentang 

pemanfaatan media sosial @explorebanjar sebagai promosi wisata Kalimantan 

Selatan 

 


