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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus menentukan metode 

penelitian yang akan digunakan dimana berfungsi untuk menggambarkan secara 

lengkap dan menjelaskan secara akurat mengenai masalah yang diteliti. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menurut Bogdan 

dan Taylor (Moleong, 2001:3) 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 impression 

management pengguna media sosial instagram dalam dunia maya dan dunia 

nyata pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2013, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 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 impression management pengguna media sosial instagram dalam dunia 

maya dan dunia nyata pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2013. 
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Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif menjadi pilihan peneliti, sebab dengan jenis penelitian ini, peneliti 

dapat memaparkan lebih detail data yang telah peneliti dapatkan nantinya. 

Penelitian deskriptif pun memberi jalan bagi peneliti untuk dapat mengeksplorasi 

lebih dalam untuk memaparkan hasil penelitian. Sehingga kesimpulan yang di 

dapat bukan dengan maksud untuk menggeneralisasikan. Jalaludin Rakhmat 

(2001) menjelaskan bahwa pada penelitian deskriptif lahir karena suatu peristiwa 

yang menarik perhatian peneliti, tetapi belum ada kerangka teoritis untuk 

menjelaskannya. Selain itu, deskriptif memiliki sifat natural setting (suasana 

alamiah), maka dari itu disini peneliti tidak akan memanipulasi keadaan guna 

mencari data. Peneliti membutuhkan kondisi yang tidak di rekayasa dan terjadi 

apa adanya. Harapan peneliti dengan menggunakan metode deskriptif, peneliti 

dapat mengolah data dan menggambarkan hasil penelitian secara mendalam.  

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Dalam menentukan lokasi penelitian Moleong (2001:86) 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 ini dilakukan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun waktu dari penelitian ini 

yaitu pada bulan November 2017 tepatnya dimulai tanggal 1 November 2017 

hingga 22 Desember 2017 
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3.3 Fokus Penelitian 

Untuk membatasi ruang lingkup sebuah penelitian agar tidak melebar 

maka dibutuhkan sebuah fokus dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian 

berfungsi untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran 

penelitian sehingga dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, 

diolah dan dianalisis dalam suatu penelitian (Moleong, 2001:7). 

Fokus penelitian ini adalah untuk menjabarkan impression management 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2013, Universitas Muhammadiyah 

Malang sebagai pengguna media sosial Instagram dalam kehidupan dunia maya 

dan dunia nyata.  

3.4 Subjek Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) memberi batasan subjek penelitian 

sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan 

yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki 

peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang 

variabel yang penelitian akan amati.  Kesimpulan dari kedua pengertian diatas 

subjek penelitian adalah individu, benda, atau organism yang dijadikan sumber 

informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian 

Penelitian ini sangat membutuhkan banyak informasi guna mempertegas 

kejelasan data-datanya. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti memilih 

menggunakan purposive sampling techniques dalam menentukan subjek 

penelitian yang menjadi data primer dalam penelitian ini. Melalui teknik 

purposive sampling techniques, peneliti menentukan subjek penelitian dengan 
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membuat terlebih dahulu kriteria yang menjadi dasar peneliti menetapkan subjek 

penelitian.  

Adapun kriteria subjek penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Mahasiswa aktif  Ilmu Komunikasi 2013, Pada tahun 2013 Instaram mulai 

berkembang dan menjadi media sosial yang kemudian paling berkembang 

hingga sekarang 

2. Memiliki akun Instagram dan mempunyai followers lebih dari 3000, 

Mempunyai Followers yang banyak menjadi pertimbangan peneliti bahwa 

user tersebut menjadi sosok yang punya daya tarik tersendiri  bagi 

peengguna lainnya, yang kini mulai ngetren degan sebutan selebgram 

3. Memposting foto / video di instagram minimal seminggu sekali, Dengan 

aktif melalukan posting diinstagram peneliti berasumsi bahwa hal tersebut 

juga dibarengi dengan impression management, yakni memberikan kesan 

positif yang juga menarik untuk para followersnya 

4. Memposting instagram stories minimal sehari sekali, Dengan aktif 

melalukan posting di instagram peneliti berasumsi bahwa hal tersebut uga 

dibarengi dengan impression management, yakni memberikan kesan 

positif yang juga menarik untuk para followesnya 

5. Subjek bersedia dengan sukarela untuk melakukan wawancara dengan 

peneliti. 
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Berikut adalah data subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria penentuan diatas 

: 

Tabel 3.1 

Data Subjek Penelitian 

No Nama Pekerjaan   Umur Pendidikan  Akun instagram 

1 Q Putra Al Husnan Mahasiswa 22 Tahun S1 @qputraalhusnan 

2 Defriliyani Herdiyanti Mahasiswa 23 Tahun S1 @defriliani 

3 Vera Audria Natasha Mahasiswa 21 Tahun S1 @aveudria 

4 Fahmi Candra Ulya Mahasiswa 23 Tahun S1 @Candrafahmi.15 

Sumber : Hasil data peneliti 

3.5 Sumber Data 

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Sugiyono, 2011:137). 

1. Data Primer 

Data primer adalah data penelitian yang didaptkan secara langsung 

dari sumber asli tanpa adanya media perantara yang secara khusus 

dikumpulkan peneliti untuk menjawab penelitian 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang secara tidak langsung 

diperoleh pengumpul data. Data sekunder pada umumnya berupa catatan 

atau dokumentasi yang dipublikasikan oleh lembaga (Ruslan,2014 :254) 

Data sekunder dapat dikumpulkan dari berbagai dokumentasi seperti buku 

– buku, jurnal, majalah, koran 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan 

pada setting alamiah / natural setting (Sugiyono, 2011:137). Teknik pengambilan 

data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

  Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bertujuan untuk menggali informasi atau data untuk mengemukakan 

pengetahuan subjek penelitian terutama yang berkaitan dengan impression 

management pengguna media sosial instagram dalam dunia maya dan dunia 

nyata pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2013, Universitas 

Muhammadiyah Malang. Dalam wawancara ini, peneliti akan mewawancarai 

langsung subjek yang telah terpilih sesaui tehnik sampling pada sub bab 

sebelumnya yakni dari mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2013, 

Universitas Muhammadiyah Malang  

Peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur yaitu suatu 

jenis wawancara dimana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan 
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yang akan diajukan. 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 subjek penelitian, Keterbatasan waktu 

dapat membuat data yang dihasilkan oleh subyek penelitian 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 

2. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2011:240) dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain. 

Dengan teknik ini akan didokumentasikan (Foto/video) segala aktivitas 

saat melakukan penelitian dalam  atau dengan sujek penelitian, baik berupa 

rekaman video saat wawancara maupun rekaman suara untuk memperkuat 

bukti tulisan. Serta dengan adanya data dokumentasi, maka penelitian akan 

menjadi semakin kredibel  dan dapat dipercaya karena didalamnya tedapat 
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bukti-bukti yang menggambarkan penelitian. Peneliti mencari serta 

mengumpulkan data-data yang termasuk impression management di instagram 

oleh mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2013, Universitas Muhammadiyah 

Malang, baik berupa gambar, ataupun arsip-arsip lainnya. 

3. Observasi  

  Menurut Dudung Abdul Rahman, observasi adalah “cara untuk 

mengumpulkan data dengan datang mengamati secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap subyek yang diteliti”.Dalam penelitian ini, jenis observasi 

yang digunakan adalah observasi non partisipan atau tanpa peran serta, yakni 

observer tidak secara penuh ikut berpartisipasi dalam kehidupan orang-orang 

yang diobservasi. Dengan kata lain, peranan peneliti sebagai pengamat dalam 

hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi masih melakukan fungsi 

pengamatan (Moleong, 2001:127). Hampir sama dengan Wawancara, dalam 

proses observasi juga melibatkan beberapa peran dari mahasiswa ilmu 

komunikasi angkatan 2013, Universitas Muhammadiyah Malang, namun 

sedikit berbeda dengan wawancara yang terfokus pada keterangan subjeknya, 

observasi akan lebih terfokus pada objek atau tempatnya yakni tentang 

bagaimana impression manajeme tersebut baik didunia maya maupun di 

kehidupan sehari-sehari. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit – unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan 
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dipelajari, dan menimpulkan sehingga mudah dipahami (Sugiyono,2011:62). 

Analisis data juga didefinsikan sebagai analisis proses berlangsungnya fenomena 

dan memperoleh gambaran terhadap proses tersebut, serta menganalisis makna 

dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena (Bungin, 2007:117-118). 

Secara sistematis, analisis data meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Proses memilih data, penggolongan, pengarahan, maupun menyeleksi 

data yang tidak dibutuhkan serta mengorganisasikan data dengan 

sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan. 

2. Penyajian Data 

Penyusunan informasi yang berujung pada penarikan kesimpulan. 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, 

korelasi antar kategori yang kemudian diuraikan dalam bentuk narasi. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Informasi-informasi yang diperoleh dari data lapangan ditinjau 

kembali sehingga dapat ditarik kesimpulan serta dapat diuji sehingga 

kebenarannya dapat dikatakan valid 

3.8 Teknik 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, 2001:178). Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dilakukan dengan 
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sumber atau subyek penelitian terkait impression management pengguna media 

sosial instagram dalam dunia maya dan dunia nyata pada mahasiswa ilmu 

komunikasi angkatan 2013, Universitas Muhammadiyah Malang. Menurut Patton 

seperti yang dikutip Lexy J. Moleong teknik triangulasi yang dilakukan dengan 

sumber 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, 2001:178). 


