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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekataan kuantitatif. Pendekatan 

penelitian kuantitatif, merupakan penelitian dengan mengumpulkan data berupa 

angka. Machmud (2016:46) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif ialah 

penelitian yang menuntut penggunaan angka, dimulai dari pengumpulan data, 

dilanjutkan dengan penafsiran data tersebut, hingga penampilan hasilnya. Menurut 

peneliti, pendekatan penelitian kuantitatif cocok digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengukur frekuensi kemunculan kategori personal branding Khofifah 

Indar Parawansa melalui foto dan caption  di akun Instagram-nya. 

 

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Machmud (2016:136) memaparkan bahwa jenis penelitian deskriptif merupakan 

sesuatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada pada masa kini atau masa lampau, yang dilakukan terhadap 

variabel mandiri, tanpa membandingkan atau dihubungkan dengan variabel lain. 

Maka dalam penelitian ini difokuskan hanya pada menggambarkan aspek-aspek 

dan karakterisitik suatu pesan. 
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Sedangkan dasar penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 

isi. Menurut Eriyanto (2011:1) Analisis isi adalah suatu metode yang dipakai 

untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi yang bertujuan untuk memahami isi 

(content), apa yang terkandung dalam isi dokumen. Peneliti memilih 

menggunakan penelitian analisis isi karena melalui teknik penelitian ini, peneliti 

akan mendeskripsikan secara kuantitatif isi pesan komunikasi yang tampak 

(manifest) dalam suatu media yakni Instagram. 

 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi unggahan yang dimuat 

dalam Instagram Khofifah I.P dengan kriteria yang peneliti tentukan untuk 

diteliti.  Adapun kriterianya yaitu : 

1. Mengumpulkan unggahan berupa foto yang dimuat dalam akun 

Instagram Khofifah I.P 

2. Unggahan dengan gambar Foto riil bukan foto hasil olahan grafis 

3. Unggahan dengan jumlah like (suka) minimal 1300 likes 

4. Unggahan yang diunggah dalam kurun waktu 15 Februari s/d 27 Juni 

2018 

5. Unggahan dengan subjek Khofifah I.P terlihat 

6. Jika unggahan berupa slide maka foto pada slide pertama yang dipilih 
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3.4. Unit Analisis 

Menurut Eriyanto (2011: 58) langkah awal yang penting dalam analisis 

isi adalah menentukan unit analisis. Krippendorff (dalam Eriyanto, 2011:59) 

mendefinisikan unit analisis sebagai apa yang diobservasi, dicatat dan dianggap 

sebagai data, memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk 

analisis berikutnya. Berdasarkan rumusan masalah, unit analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu foto beserta caption yang mengacu pada kategori 

personal branding. Selanjutnya satuan ukur dalam penelitian ini yaitu berupa 

frekuensi kemunculan kategori personal branding pada satuan unggahan (foto 

beserta caption). 

 

3.5. Struktur Kategorisasi Penelitian 

Personal branding yang otentik kuat, konsisten, mudah diingat dan 

berkelanjutan akan terkait dengan kriteria penting untuk membangun personal 

brand yang efektif. Kriteria yang dikemukakan Hubert K Rampersad (2006, 2007 

: 19) menjadi dasar kategorisasi personal branding. Berikut struktur kategori 

personal branding: 

1. Keotentikan (Authenticity), ialah dibangun atas kepribadian sejati dalam diri 

dan mencerminkan karakter, nilai-nilai, dan visi yang dimiliki pribadi. 

Sebuah unggahan (foto beserta caption) dikategorikan menjadi keotentikan 

apabila memenuhi indikator seperti menampilkan signature diri yakni 

pemilihan fashion yang dipakai. 
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2. Integritas (Integrity), yakni melaksanakan kode moral perilaku dalam  

personal branding. Sebuah foto beserta caption dikategorikan menjadi 

integritas apabila memenuhi salah satu atau lebih dari indikator di bawah ini: 

 Bermoral: Mematuhi norma-norma, beretika 

 Melaksanakan kewajiban dan disiplin sebagai makhluk Tuhan 

 Bertanggung jawab terhadap apapun yang diamanatkan 

 Menyelesaikan/menuntaskan masalah 

3. Konsisten (Consistency), adalah menunjukkan sikap yang konsisten, baik 

terhadap visi, nilai-nilai, dan karakter pribadi. Sebuah unggahan (foto beserta 

caption) dikategorikan menjadi konsisten jika memenuhi satu atau lebih 

indikator di bawah ini: 

 Menunjukkan ketegasan dalam hal benar dan salah, seperti merespon 

suatu masalah 

 Mengingatkan atau menasehati 

4. Spesialisasi (Specialization), adalah fokus diri terhadap satu bidang bakat 

atau keterampilan. Dikategorikan menjadi spesialisasi apabila sebuah 

unggahan (foto beserta caption) memenuhi indikator yakni menunjukkan 

keahlian atau keterampilan diri (talent). 

5. Wibawa (Authority), ialah memperlihatkan dirinya seorang yang ahli dan 

berpengalaman dalam bidang tertentu, dan sebagai pemimpin yang efektif. 

Sebuah foto beserta caption dikategorikan menjadi wibawa apabila 

memenuhi satu atau lebih indikator di bawah ini: 

 Bersikap tegas, bijak, jujur dan dapat dipercaya 

 Bersikap sopan, dan santun 
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 Menghargai oranglain (respect) 

 Kebiasaan berkomunikasi yang baik : ucapan yang mantap dan jelas 

dengan menggunakan bahasa yang baik, sikap berbibacara yang baik 

(bersikap tegap, gerakan/gesture dan tatapan mata memandang lawan 

bicara) 

6. Keberbedaan (Differentiation), ialah menunjukkan keunikan diri. 

Dikategorikan menjadi keberbedaan apabila sebuah unggahan (foto beserta 

caption) memenuhi indikator yaitu menunjukkan fakta mengenai dirinya yang 

belum diketahui secara umum. 

7. Relevan (Relevan), adalah pesan brand harus terkait dengan sesuatu yang 

dianggap penting bagi publik. Sebuah unggahan (foto beserta caption) 

dikategorikan menjadi relevan apabila memenuhi satu atau lebih indikator di 

bawah ini: 

 Menyampaikan informasi umum penting 

 Melestarikan budaya/adat 

 Mengajak publik melakukan hal baik 

 Mendukung kegiatan positif (dukungan penghargaan: ungkapan 

hormat atau penghargaan yang positif bagi individu/kelompok; 

dukungan informatif) 

8. Visibilitas (Visibility), adalah personal branding diulang secara terus menerus 

hingga tertanam dibenak khalayak. Dikategorikan menjadi visibilitas apabila 

sebuah unggahan (foto beserta caption) memenuhi satu atau lebih indikator di 

bawah ini: 

 Mengadakan kegiatan yang disponsori sendiri 
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 Menghadiri (menjadi tamu) pada beberapa kegiatan 

9. Kegigihan (Persistence), yakni satu merek yang dibangun memerlukan waktu 

untuk tumbuh. Harus bersabar, konsisten, jangan menyerah dan percaya 

terhadap diri sendiri. Dikategorikan menjadi kegigihan apabila sebuah 

unggahan (foto beserta caption) memenuhi indikator yaitu 

menunjukkan/membagikan pengalaman pribadi 

10. Kebaikan (Goodwill), yakni melakukan kegiatan atau sesuatu hal yang positif 

dan bermanfaat. Karena personal brand akan menghasilkan hasil yang 

bertahan lama dan baik jika itu positif. Sebuah unggahan (foto beserta 

caption) dikategorikan menjadi kebaikan jika memenuhi satu atau lebih 

indikator di bawah ini: 

 Menunjukkan sikap dan perilaku simpati 

 Menunjukkan sikap dan perilaku empati 

 Menunjukkan sikap dan perilaku kemanusiaan: dukungan 

instrumental 

 Melakukan kegiatan positif : gotong royong 

11. Kinerja (Performance), yaitu melakukan perbaikan dan koreksi mengenai 

personal branding. Sebuah unggahan (foto beserta caption) dikategorikan 

menjadi kinerja jika memenuhi satu atau lebih indikator di bawah ini: 

 Renungan diri 

 Berkarya: menunjukkan hasil karya  
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pencarian sumber - 

sumber, penentuan akses ke sumber – sumber dan akhirnya mempelajari dan 

mengumpulkan informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi, sebelum melakukan analisis, peneliti terlebih 

dahulu akan mendokumentasikan seluruh unggahan (foto beserta caption) dalam 

akun instagram Khofifah I.P yang sesuai kriteria. Kemudian data foto-foto 

tersebut diolah menggunakan lembar koding menurut ketegorisasi yang telah 

ditentukan. 

 

3.7. Koding 

Dalam proses penelitian, peneliti akan menggunakan lembar coding 

untuk menentukan foto dan caption dalam akun instagram Khofifah I. P yang 

mempresentasikan personal branding melalui indikator-indikator tersebut.  

Berikut merupakan contoh tabel dalam lembar coding yang akan digunakan oleh 

peneliti untuk menentukan kategori. 

Foto

No. 

Kategori Personal Branding 

A B C D E F G H I J K 

1.            

2.            

dst            

Jml            

Tabel 3.1 Coding sheet 
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Keterangan : 

A : Keotentikan    G : Relevan 

B : Integritas    H : Visibilitas 

C : Konsisten    I : Kegigihan 

D : Spesialisas    J : Kebaikan 

E : Wibawa    K : Kinerja 

F : Keberbedaan 

 

Table 3.2 Tabel Frekuensi Kemunculan kategori personal branding 

 

 

No. Kategori Personal Branding Frekuensi Persentase 

1. Keotentikan (Authenticity)   

2. Integritas (Integrity)   

3. Konsisten (Consistency)   

4. Spesialisasi (Specialization)   

5. Wibawa (Authority)   

6. Keberbedaan (Differentiation)   

7. Relevan (Relevan)   

8. Visibilitas (Visibility)   

9. Kegigihan (Persistence)   

10. Kebaikan (Goodwill)   

11. Kinerja (Performance)   

Total   
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Identitas Koder 

Koder 1 

Nama    : Lusyana Rizky 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Tempat, tanggal lahir  : Sekongkang, 27 Oktober 1997 

Alamat    : Jl. Tirto Utomo gg. VIII No. 20 

 

Koder 2 

Nama   : Qonita Tamara El Nuchi 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 17 Desember 1994 

Alamat   : Perum Permata Regency blok 11 no. 17 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Menurut Eriyanto (2011:305) Setelah semua foto beserta caption di-

coding, langkah selanjutnya adalah melakukan input atau rekap data. Penelitian 

ini menggunakan metode analisis isi dengan tipe dan pendekatan penelitian yaitu 

deskriptif-kuantitatif. Data yang sudah masuk dalam lembar coding akan disusun 

dalam tabulasi dan menjadi kerangka dasar untuk menganalisis. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menganalisa data penelitian 

ini adalah : 

1. Pertama, peneliti akan menghitung reliabilitas antar-coder dengan 

menggunakan rumus dari Holsti dan divaliditas dengan menggunakan 

rumus dari Scott. 
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2. Setelah data reliabel, maka data yang sudah dikumpulkan akan 

dihitung frekuensi kemunculan kategori personal brand yang 

dibangun Khofifah I. P 

3. Setelah itu, peneliti akan melakukan analisis deskripsi pada hasil dari 

setiap perhitungan persentase kategori. 

4. Menarik kesimpulan yang didapat dari data yang sudah dianalisa 

untuk mendapatkan frekuensi kemunculan kategori personal brand 

yang dibangun Khofifah I. P melalui foto dan caption di akun 

Instagram-nya. 

3.9. Uji Reabiltas 

Untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah penelitian, diperlukan uji 

reliabilitas data. Menurut Eriyanto (2011:282) agar mendapatkan hasil yang 

diharapkan, maka peneliti harus mengetahui apakah alat ukur yang dipakai akan 

menghasilkan hasil yang sama jika dikerjakan oleh orang yang berbeda. Ia juga 

menambahkan bahwa tujuan dari uji reabilitas ini adalah untuk mengetahui 

tingkat kesepakatan antara peneliti dan coder dalam bentuk presentase angka. 

Tingkat reliabilitas peneliti dan coder dilakukan melalui perhitungan 

menggunakan rumus formula reliabilitas yang telah dibuat oleh Holsti yaitu :  

   
  

     
 

 

Keterangan : 

M : Jumlah coding yang sama, (disetujui oleh masing-masing coder) 

N1 : Jumlah coding yang dibuat oleh peneliti, 

N2 : Jumlah coding yang dibuat oleh, coder 1 atau coder 2 
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Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, semakin tinggi angkanya 

semakin tinggi angka reliabel data tersebut akan tetapi dalam formula Holsti 

angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%, artinya data 

tersebut benar-benar reliabel jika menunjukkan angkat diatas 0,7 (Eriyanto 

2011:290). 

Kategori Peneliti K M 

    

    

    

    

Jumlah    

Tabel 3.3 Tabel Rumus Holsti 

 

Eriyanto menambahkan bahwa formula dari Holsti ini mempunyai 

kelemahan mendasar. Perhitungan ini tidak memperhitungkan peluang 

probabilitas. Dalam formula Holsti hanya memperhitungkan apakah diantara dua 

coder terdapat persetujuan atau tidak, tanpa memperhitungkan berapa kategori 

yang dipakai. Seharusnya, jumlah kategori secara teoretis memberikan peluang 

terjadinya persetujuan. Berdasarkan pernyataan Eriyanto tersebut, peneliti juga 

akan menggunakan rumus lain untuk menguji reliabilitas data. Peneliti akan 

menggunakan rumus formula Scott Pi yang dinyatakan sebagai berikut : 
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Kategori Peneliti K M Ea Ea² 

Tabel 3.4 Penghitungan Reliabilitas Rumus Scott 

Keterangan 

M : total unit yang disepakati antara peneliti dan coder 

Ea : proporsi dari seluruh kategori 

Ea² : hasil yang dikuadratkan 

K : coder 


