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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang membahas tentang “Penggunaan Instagram Stories sebagai 

Personal Branding (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM Angkatan 

2014)” ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, 

dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti 

(Moleong, 2009).  

Pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus dipilih karena obyek 

penelitian ini berupa kegiatan atau tindakan yang dilakukan individu dalam 

menggunakan Instagram stories, yaitu tentang bagaimana proses pembentukan 

personal branding melalui Instagram stories dan bagaimana personal branding 

penguna Instagram yang menggunakan Instagram stories. Diharapkan pendekatan 

ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci terkait proses 

pembentukan personal branding dan bagaimana personal branding pengguna 

Instagram stories.  Agar substansi penelitian dapat terungkap, maka diperlukan 

pengamatan yang mendalam pada obyek yang alamiah, yaitu obyek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti. 
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3.2 Tipe dan Dasar Penelitian  

 Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka 

menjawab pertanyaan penelitian yang menyangkut keadaan pada waktu yang 

sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. Secara harfiah metode deskriptif 

adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, 

sehingga berkehendak mengadakan akumulasi data dasar. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. Metode deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu 

(Hikmat, 2011). Penelitian kualitatif merupakan konseptual untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis fenomena dan hasil wawancara 

untuk memahami peristiwa atau makna. Berdasarkan pendekatan dan tipe 

penelitian yang digunakan oleh peneliti, bertujuan untuk mengetahui proses 

pembentukan personal branding dan bagaimana personal branding pengguna 

Instagram stories. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota Malang, dengan tempat yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal tersebut dilakukan peneliti agar dapat 

mempermudah penelitian, dimana peneliti dan subjek dapat mengatur waktu 

pertemuan sesuai dengan kebutuhan. Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan 

selama 14 (empat belas) hari dengan alasan waktu tersebut dipilih karena peneliti 

menilai sudah cukup efektif serta pertimbangan waktu penelitian ini dilaksanakan. 
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3.4 Sumber Data 

Sumber data adalah asal data yang diperoleh dan merupakan faktor penting 

yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber 

data tersebut dapat memberikan informasi untuk menjawab permasalahan yang 

menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Lofland menjelaskan bahwa sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lainnya. Ada dua jenis sumber data, yaitu data 

primer dan data sekunder (Moleong, 2005). Penjelasan mengenai data adalah 

sebagai berikut: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui wawancara dengan 

narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam analisis penelitian. 

Adapun subjek data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa UMM 

angkatan 2014 jurusan ilmu komunikasi pelaku personal branding di 

Instagram stories. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan 

dapat memberikan informasi tambahan dalam penelitian ini. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari  foto, dokumen-dokumen, 

kompilasi data, laporan, catatan-catatan,majalah atau koran, internet, jurnal 

serta arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.5 Subjek Penelitian  

Moleong (2010) mendeskripsikan subjek penelitian merupakan orang 

yang diamati sebagai sasaran penelitian untuk dijadikan informan, yang artinya 

orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 
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situasi dan kondisi latar penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka peneliti 

menggunakan purposive sampling dalam menentukan subjek penelitian. Sugiyono 

(2016) menjelaskan bahwa purposive sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk 

memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. 

Peneliti mendeskripsikan subjek penelitian sebagai pengguna Instagram dan aktif 

dalam memposting di fitur Instagram stories yang merupakan sasaran penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Maka, peneliti menetapkan kriteria bagi subjek 

pada penelitian ini adalah : 

1. Pengguna Instagram stories yang merupakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

UMM angkatan 2014. 

2. Jumlah followers atau pengikut lebih dari 1000 pada akun Instagram 

pribadi. 

3. Fokus atau konsisten dengan tema unggahan tertentu. 

4. Rutin dalam mengunggah Instagram stories minimal 1x dalam satu hari. 

5. Menyadari sedang membangun personal branding melalui Instagram 

storiesnya. 

6. Memenuhi tiga elemen dalam personal branding yang diukur melalui 

observasi. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti secara aktif mengumpulkan data penelitian dengan 

menggunakan metode pengumpulan yang sesuai dengan jenis penelitian yang 

dilakukan: 
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1. Metode  Wawancara  

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan subjek atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan 

pedoman (guide) wawancara. 

2. Observasi 

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan 

maksud untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 

melanjutkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini observasi digunakan 

secara semi struktur dengan panduan (guide) observasi. Guide observasi 

berisi tentang frekuensi unggahan subjek, jenis unggahan, waktu unggahan, 

dan karakteristik personal branding (karakteristik, relevan dan konsisten). 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti di lapangan, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan 

bukan perkiraan (Bungin, 2007). Jika dikaitkan dengan penelitian ini 

dokumentasi dilakukan peneliti terkait dengan hal-hal apa saja yang di upload 

di Instagram stories oleh subjek penelitan. 

3.7 Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-

bahan yang lainnya yang terkait dengan penelitian dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, 
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memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Bungin, 2007). 

Miles dan Huberman (2005) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

sampai tuntas. Analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan data (data 

collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan 

penarikan kesimpulan/ verifikasi (conclusion drawing/verfiting). 

Gambar 3.1 Miles and Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

Proses analisis data ini bisa dimulai dari seluruh data yang tersedia dan 

berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi yang pernah ditulis 

dengan catatan lapangan. Untuk langkah selanjutnya dari data yang terkumpul dan 

selanjutnya yang dilakukan ialah membuat data tersebut secara Deduktif dan 

Induktif (Umum-Khusus). Deduktif yaitu menyimpulkan teori dari data-data, 

sedangkan Induktif yaitu segala sesuatu yang dianggap benar jika dapat diobservasi 

secara panca indra manusia dan dapat dibuktikan secara empiris.  

Dengan demikian data-data tersebut akan menggambarkan kondisi riil akan 

lapangan atau objek yang diteliti dengan bentuk penulisan, hal tersebut tentu saja 
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berlandasan kepada teori-teori yang telah disebutkan, yaitu antara lain 

menggambarkan atas kondisi lapangan melalui wawancara langsung dengan 

pengguna Instagram strories. 

3.8  Keabsahan Data 

Dalam uji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi. Menurut 

Moleong (2014) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.  

Analisis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik. Triangulasi 

teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 

2014).  

Dalam hal ini tringulasi teknik digunakan untuk menguji data yang 

diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya dan di uji lagi dengan data 

dokumentasi. Tahapan dalam melakukan uji keabsahan data dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan yang sama, kemudian mengecek apakah jawaban-jawaban 

dari subjek penelitian cocok dengan sumber dokumentasi yang sudah peneliti 

dapatkan.  


