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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Muslimin (2016: 46) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan yang lebih menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi 

tekstual atas fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif mempunya dua 

tujuan pokok, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and 

explore), serta menggambarkan & menjelaskan (to describe and explain). 

Bogdan & Tylor (dalam Ikbar, 2012: 114) menerangkan bahwa penilitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau 

tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. 

Menurut Crasswell (dalam Bungin, 2006: 307) menyebutkan beberapa 

asumsi dalam pendekatan kualitatif, yaitu (1) peneliti kualitatif lebih 

memerhatikan proses daripada hasil, (2) peneliti kualitatif lebih fokus pada 

interpretasi, (3) peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam 

mengumpulkan data dan menganalisis data serta turun langsung ke lapangan 

untuk observasi partisipasi di lapangan, (4) menjadi gambaran bahwa peneliti 

turut dalam proses penelitian, interpretasi data, dan pemahaman melalui kata 

atau gambar, dan terakhir, (5) bersifat induktif, dalam artian membuat 

konsep, hipotesa, dan teori berdasarkan data di lapangan. 
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Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif ditujukan untuk dapat 

menafsirkan dan memberi gambaran mengenai fenomena self disclosure yang 

diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, meninjau karakteristik dan metode 

dari pendekatan kualitatif yang dirasa tepat dengan permasalahan yang 

diteliti. 

3.2 Tipe Penelitian 

Tipe yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Arikunto (2013: 3) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif (description 

research) adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, 

kondisi, atau hal-hal lain dengan cara memotret apa adanya yang terjadi tanpa 

mengubah, menambah, atau memanipulasi terhadap objek atau wilayah 

penelitian dalam bentuk laporan penelitian secara lugas.  

Sependapat dengan Sukmadinata (dalam Muslimin, 2016: 137) yang 

mengatakan penelitian ini (deskriptif) tidak mengadakan manipulasi atau 

pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi 

yang apa adanya. Penggambaran kondisi bisa meliputi individual atau 

menggunakan angka-angka. 

Hakikat pemaparan data pada umumnya untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu dapat terjadi dengan 

menjelaskan secara tepat melalui pengamatan sifat-sifat suatu individu, 

kondisi/gejalanya, serta menentukan ada dan tidaknya hubungan antar satu 

gejala dengan gejala lain didalam masyarakat. 
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Teknik deskriptif dianggap cocok karena peneliti bertujuan ingin 

memaparkan fenomena self disclosure didalam media sosial Instagram itu 

seperti apa. Sehingga, peneliti akan berupaya mengumpulkan informasi 

secara rinci yang pada akhirnya laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan 

data untuk memberi gambaran dari tema penelitian yang dimaksud. Data 

tersebut dapat saja berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, 

dokumen pribadi, dan dokumen yang lainnya. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 

dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan 

informasi sepenuhnya kepada peneliti. Dalam penelitian kualitatif posisi 

subjek sangat penting. Subjek menjadi tumpuan dalam pengumpulan data 

bagi peneliti dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian. 

Moleong (dalam Ningsih, 2015) mendefinisikan subjek penelitian 

sebagai orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai 

masalah yang sedang diteliti dan berperan sebagai narasumber selama 

kegiatan penelitian berlangsung. 

Dalam wawancara penelitian maka diperlukan beberapa subjek 

penelitian yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan 

penelitian ini. Untuk memperoleh data penelitian dan bisa menggambarkan 

(menjawab) tujuan dari penelitian dan permasalahan, peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu mengambil subjek bukan 

didasarkan strata, random, atau daerah tetapi berdasar pada pertimbangan, 
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ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang menjadi ciri-ciri pokok. 

(Arikunto, 2013: 183) 

Adapun kriteria-kriteria subjek pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2014 Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Pengguna media sosial Instagram dan menggunakannya lebih dari ≥ 

5 jam sehari. 

3. Menghabiskan kuota internet ≥ 6-7 GB per bulannya. 

4. Mengecek Home Page (Halaman Utama) media sosial Instagram 

setiap 3-5 menit sekali. 

5. Mengunggah foto/video (disertakan caption maupun tidak) 

langsung di akun Instagram nya atau lewat fitur Instagram Stories 

sehari minimal 5 foto/video yang berkaitan dengan dirinya. 

6. Nomofobia (sindrom ketakutan tidak memiliki/ketinggalan telepon 

genggam). 

7. Tidak ikut serta dalam organisasi apapun. 

Penetapan kriteria-kriteria subjek penelitian didapatkan dari hasil pra-

survei terlebih dahulu melalui pengisian angket di Google Form terhadap 27 

Mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2014 yang mengisi atau merespon 

kuesioner pra-survei. Kuesioner pra-survei terdiri dari 9 pertanyaan terkait 

dengan pengungkapan diri (self disclosure) di media sosial Instagram (Hasil 

Pra-survei terlampir). 
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Kriteria-kriteria tersebut sekiranya dapat menjadi acuan pokok subjek 

dalam penelitian ini guna memberi informasi yang dibutuhkan terkait tema 

permasalahan penelitian yaitu self disclosure atau pengungkapan diri 

mahasiswa dalam media sosial Instagram. Pertimbangan tersebut cocok 

untuk menggambarkan mengapa individu cenderung mengungkapkan diri di 

media sosial (online) daripada melakukan pengungkapan diri langsung di 

dunia nyata (offline). 

Dari pra-survei tersebut didapatkan 3 subjek penelitian, yang jawaban-

jawabannya pada pra-survei sesuai ataupun melebihi dari kriteria-kriteria 

yang telah ditetapkan. 3 subjek penelitian itu adalah Fauziah Rahmawati 

(FR), Lailatul Nafila (LN), dan Riska Defita Candra Riya Sari (RD). Ketiga 

subjek penelitian tersebut nantinya akan menjadi sosok utama dalam 

pengumpulan data & hasil penelitian terkait pengungkapan diri di media 

sosial Instagram. 

3.4 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari tanggal 5 April – 21 September 2018. Lokasi 

penelitian akan dilaksanakan di lingkungan kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jln. Raya Tlogomas No. 246, Malang, Jawa Timur. 

Lokasi penelitian ini dipilih karena dirasa mudah dijangkau oleh subjek-

subjek penelitian yang notabene adalah mahasiswa dari Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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3.5 Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data: 

1. Data Primer 

Merupakan sumber utama yang didapat langsung dari subjek 

penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi dari 

pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini, seperti 

pengguna media tersebut. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang didapatkan melalui studi pustaka, 

literatur-literatur, dokumentasi, website, maupun internet, atau data 

lainnya yang dapat menunjang penelitian ini, serta penelitian 

terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Data sekunder juga dapat 

membantu peneliti untuk mendapatkan sumber data primer yang 

sulit diperoleh. 

Sumber data diklasifikasikan agar dalam pengolahan data hasil 

penelitian dapat lebih terstruktur dengan mengelompokkan jenis-jenis data 

tersebut. Hal ini dapat membantu dalam memilah data yang diperlukan sesuai 

tujuan dan permasalahan penelitian. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini digunakan 

beberapa teknik, yaitu: 

1. Observasi 

Menurut Margono (dalam Ningsih, 2015) mengungkapkan 

bahwa, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik. Observasi yang digunakan pun observasi non-

partisipatif, yang artinya pengamatan biasa. 

Dalam penelitian ini, peneliti lebih melakukan observasi non 

partisipatif atau pengamatan biasa pada pengungkapan diri subjek 

penelitian di media sosial Instagram, baik itu status, foto, video, dan 

lain-lain yang ada unsur pengungkapan diri didalamnya. 

Sehingga sebelum mengambil data yang diperlukan pada 

penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan 

terhadap para subjek penelitian dengan cara mengamati 

perkembangan dari media sosial Instagram, objek dimana subjek 

penelitian melakukan pengungkapan diri (self disclosure). 

2. Wawancara Mendalam (Depth Interview) 

Arikunto (2013: 198) menjelaskan interviu atau yang sering 

disebut wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (interviewer). Wawancara dilakukan 

untuk memperoleh variabel latar belakang subjek, orang tua, 
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pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu dalam pengungkapan 

diri di Instagram. 

Wawancara mendalam ini dilaksanakan dengan percakapan 

secara langsung, bertatap muka dengan subjek yang diwawancarai. 

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara dan menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti dapat terarah sesuai dengan kebutuhan penelitian 

namun tetap dapat dikembangkan. 

Sehingga tidak memungkinkan akan ada pertanyaan tambahan 

saat melakukan wawancara terhadap subjek penelitian. Tujuannya 

untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam guna 

menjelaskan tujuan dari penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumen ini merupakan sumber informasi yang bukan 

manusia (non human resources). Dokumentasi dapat diperoleh dari 

informasi yang disampaikan lewat foto-foto, video, publikasi, dan 

matrik kegiatan. Dokumen yang dihasilkan sebagai informasi 

tambahan yang bukan manusia (non human resources) ini berupa 

screenshot atau sebuah teknik foto untuk meng-capture gambar dari 

handphone. Gambar yang di screenshot ini pada umumnya adalah 

aktivitas subjek penelitian pada media sosial Instagram nya. 
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Dokumentasi pada penelitian ini lebih kepada aktivitas subjek 

penelitian yang ‘direkam’ atau diamati didalam media sosial 

Instagram subjek penelitian dengan cara meng-capture unggahan 

dari subjek penelitian, dimana Instagram adalah tempat para subjek 

penelitian melakukan pengungkapan diri (self disclosure). 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Muslimin (2016: 65) menerangkan teknik analisis data adalah hal-hal 

yang berkaitan dengan bagaimana penelitian akan menerapkan prosedur 

penyelesaian masalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis 

data yang dimaksudkan adalah data hasil turun lapangan yang telah diperoleh. 

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh datang dari berbagai macam 

sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam (triangulasi), dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2009: 339) kegiatan 

analisis melalui tiga tahap yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara 

bersamaan berarti reduksi data, dan penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses 

siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan 

data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut 

“analisis”. 
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Data yang diperoleh akan dianalisis melalui tahapan seperti berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Tahap ini menjadi tahap awal yaitu dengan mengumpulkan 

data mentah dari hasil penelitian yang dikumpulkan dari sumber 

data, seperti hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi atau 

data-data pendukung yang lain. 

Tahap pengumpulan data menjadi awal mula dimana semua 

data yang ditemukan pada saat turun lapangan, dikumpulkan 

terlebih dahulu tanpa harus memberikan kategorisasi-kategorisasi 

terhadap data-data tersebut dan juga tidak ada pengolahan data pada 

tahap ini. Hanya pengumpulan data mentah dari hasil turun 

lapangan. 

2. Reduksi Data 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstraksikan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan setelah turun lapangan. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, sehingga kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Pada tahap ini, data-data pada saat turun lapangan telah 

dikelompok-kelompokkan sehingga data tersebut memiliki 

indikator-indikator untuk menjelaskannya. Memudahkan peneliti 

dalam menjelaskan data sebagai hasil dari penelitian. 
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3. Penyajian Data 

Data yang sudah direduksi, kemudian dipaparkan dalam 

kalimat naratif yang isinya menjelaskan permasalahan dalam 

penelitian. Penyajian data juga ialah informasi yang telah tersusun 

dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. 

Tahap ini adalah tahap dimana data yang telah dikumpulkan 

dan direduksi dijadikan dalam suatu penjelasan, yang nantinya 

penjelasan tersebut menjadi hasil dari penelitian. Sehingga pada 

tahap ini, data-data nya sudah berupa hasil penelitian yang 

dijabarkan. 

4. Kesimpulan atau verifikasi 

Suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan hasil turun lapangan 

atau bisa disebut pengembangan “kesepakatan intersubjektif”. 

Peneliti akan menarik kesimpulan dari data-data yang ada, 

kemudian dicocokkan kembali, mulai dari pengumpulan data 

menjadi reduksi data dan selanjutnya pada penyajian data. 

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni merupakan 

validitasnya. 

Hal ini digunakan agar nantinya dapat disepakati sebagai 

sebuah laporan penelitian. 
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Gambar 3.2 

Komponen-komponen analisis data: Model Interaktif (Miles dan Huberman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam perumusan hasil penelitian yang disesuaikan dengan Model 

Interaktif (Miles dan Huberman), peneliti akan terlebih dahulu melakukan (1) 

pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, lalu melakukan (4) 

penarikan kesimpulan-kesimpulan/ verifikasi data. Sehingga data yang 

disajikan pada hasil penelitian adalah data-data yang telah dianalisis sesuai 

dengan Model Interaktif (Miles dan Huberman). 
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3.8 Uji Keabsahan Data 

Untuk melakukan keabsahan (trustworthiness) data maka diperlukan 

teknik pemeriksaan. Muslimin (2016: 68) menyebut untuk memperoleh 

keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilihat dari derajat validitas 

internal (kredibilitas), validitas eksternal (transferabilitas), kebergantungan 

(dependability), dan objektivitas/kepastian (confirmability). Dalam penelitian 

ini uji keabsahan data (validitas) menggunakan Triangulasi Data. 

Lexy J. Moloeng (dalam Ikbar, 2012: 166) menyebutkan bahwa 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap obyek 

penelitian. Tujuan Triangulasi data ialah untuk mengecek kebenaran data 

dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai 

fase penelitian di lapangan. 

Norman K. Denkin (dalam Muslimin, 2016: 70) mendefinisikan 

Triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang 

digunakan untuk mengkaji fenomena yang memiliki kaitan dari sudut 

pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, Triangulasi meliputi 

empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika 

dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi 

teori. Untuk pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber data. 
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Triangulasi sumber data lebih kepada menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui 

wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat 

(participant observation), dokumen tertulis, arsip, catatan atau tulisan pribadi, 

dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu nantinya menghasilkan bukti 

atau data yang berbeda, yang dalam tahap selanjutnya akan memberikan 

pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. 

Data dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang spesifik dari 

beberapa sumber tersebut. Data yang telah dianalisis akan memunculkan 

suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan beberapa sumber data tersebut. 


