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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti 

bermaksud untuk menemukan dan memahami pemanfaatan media sosial 

Instagram sebagai media promosi Kamera Malang secara lebih mendalam agar 

memperoleh jawaban atau makna dari permasalahan tersebut. Moleong (2015: 6) 

menjelaskan arti dari penelitian kualitatif sendiri adalah: 

“.Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, aktivitas, dan lain-lain, secara holistic dan 

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah”. 

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif. Dalam hal ini, 

peneliti hanya ingin memaparkan situasi atau peristiwa tidak mencari hubungan, 

tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi tentang penggunaan Instagram. 

Menurut Rachmat Kriyanto (2006: 69), “penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat 

tentang keadaan suatu objek tertentu”. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dasar penelitian naturalistik 

(natural setting). Naturalistik sendiri merupakan cara mengamati dan 
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mengumpulkan data yang dilakukan dalam sebuah kondisi (setting) yang alamiah 

(natural). Artinya tanpa ada manipulasi subyek yang diteliti. Tujuan dari 

penelitian naturalistik itu sendiri ialah untuk mengetahui aktualitas, realitas sosial, 

dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak dapat 

diungkap melalui pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data 

dengan menggunakan wawancara semi tersetruktur, observasi dan dokumentasi 

yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan 

pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media promosi Kamera Malang. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 januari 2018  pukul 08.00-

10.00 wib di  Kamera Malang pusat, Jl. Margojoyo, gang 1 No 1, jetis,  Kota 

Malang, Jawa Timur dengan nama akun Instagram @Kameramalang. Alasan 

penelitian ini dilaksanakan pada Kamera Malang ialah agar proses pengumpulan 

data dapat berjalan dengan efisien karena mempertemukan antara peneliti yang 

akan melakukan observasi dengan pihak manajemen yang akan diwawancarai 

sebagai subyek penelitian. 

3.4 Subyek Penelitian  

Subyek penelitian yaitu orang yang dianggap mampu memberikan informasi 

secara langsung dengan selengkap-lengkapnya dan terlibat langsung dalam 

permasalahan yang diteliti.Subyek dalam penelitian ini adalah owner, manajer dan 

admin Kamera Malang yang dipandang dapat memberikan informasi kepada 

peneliti tentang pemanfaatan media sosial Instagtam sebagai media promosi 
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Kamera Malang. Dalam menentukan subyek penelitian diperlukan penentuan 

subyek yaitu dengan menggunakan prinsip purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2014: 218) “purposive sampling, adalah teknik 

pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-

betul memiliki kriteria sebagai sampel)”.Pemilihan ini didasarkan pada kriteria 

yang dapat memberikan informasi yang relevan dan membantu menjawab 

pertanyaan peneliti. Subyek dapat ditemukan pada saat peneliti turun langsung ke 

lokasi penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang 

dimaksud yaitu sebagai berikut: 

1. Telah menjadi pegawai kamera Malang 3 tahun. 

2. Masuk dalam jajaran pimpinan kamera Malang 

3. Menjadi pengelola sosial media dari Kamera Malang 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik yang 

biasanya terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen 

(Bungin, 2008: 139). Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan ialah sebagai 

berikut: 

a. Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

bila sampel yang diamati tidak terlalu luas. 
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Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah observasi partisipasi pasif. Dalam metode ini, peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan cara datang ketempat kegiatan subyek 

penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan kata 

lain, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan subyek yaitu 

tentang penggunaan Instagram sebagai media promosi  Kamera Malang, 

tanpa ikut terlibat dengan kegiatan tersebut.  

Menurut Sutrisno Hadi (1986), observasi merupakan sesuatu proses 

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses bilogis dan 

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan 

(Sugiyono, 2014: 145). 

b. Wawancara 

Dalam penelitian ini metode wawancara yang akan digunakan peneliti 

untuk pengumpulan data adalah wawancara semi terstruktur. Metode ini 

bertujuan untuk menemukan permasalahan atau data secara lebih terbuka, 

dimana pihak subyek diminta pendapat dan ide-idenya selain diajukan 

pertanyaan yang telah disusun oleh pewawancara. Dalam melakukan 

wawancara, peneliti juga menyiapkan alat bantu seperti alat perekam 

suara, kamera dan material lain untuk mendukung pelaksanaan wawancara 

menjadi lancar.  

Esterberg (2002) mendefinisikan bahwa wawancara adalah “pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 
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dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu” (Sugiyono, 2014: 

231). 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi disini merupakanpelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Dalam hal ini nantinya 

peneliti akan menampilkan data-data khusus yang berkaitan dengan 

informasi yang disampaikan, seperticapture foto-foto publikasi, arsip 

berupa jumlah orang yang sewa setiap bulan dan laporan indikator 

keberhasilan program pemasaran Kamera Malang yang mana dokumen 

tersebut dianalisis sehingga menjadi satu kesatuan data yang utuh untuk 

menunjang proses penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis secara 

interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data tersebut 

akan muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.  

 

Gambar 3.1 : Analisis Data Interaktif (Miles dan Hubberman, 2014:20) 
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a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, dan 

dokumentasi kepada subyek penelitian. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

d. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Penarikan kesimpulan makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya. 

Data yang terlah terkumpul dari subyek penelitian, kemudian 

dalam reduksi data dilakukan proses pemilihan data yang berlangsung 

secara terus-menerus selama penelitian. Selanjutnya pada penyajian data 

merancang sekumpulan informasi yang tersusun dalam bentuk padu agar 

selanjutnya dapat ditarik kesimpulannya untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian. Kegiatan analisis data ini merupakan proses siklus dan 

interaktif sehingga berlangsung secara terus-menerus selama penelitian. 
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3.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam metode penelitian kualitatif, hasil temuan atau data yang diperoleh 

peneliti dapat dinyatakan valid apabila hasil temuan atau data yang diperoleh dan 

dikemukakan peneliti sesuai dengan temuan atau data yang sebenarnya terjadi 

pada objek yang diteliti. Demikian juga halnya dengan penelitian mengenai 

penggunaan media sosial Instagram sebagai media promosi Kamera Malang. 

Penelitian ini dianggap valid apabila hasil temuan yang diperoleh peneliti sesuai 

atau sama dengan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Untuk itu 

diperlukan keabsahan data.  

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik menurut 

Sugiyono adalah untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu 

dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang 

lain, untuk memastikan semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda  

(Sugiyono, 2008: 9). 

Peneliti menggunakan triangulasi teknik karena peneliti merasa teknik ini 

tepat untuk menguji keabsahan data yang diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil 

wawancara yang diperoleh mengenai penggunaan media sosial Instagram sebagai 

media promosi Kamera Malang dicek kembali dengan menggunakan observasi. 

Sehingga, apabila hasil dari kedua teknik berbeda karena sudut pandang setiap 
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sumber berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

untuk mencari tahu mana yang dianggap benar atau semuanya benar. 


