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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena bertujuan untuk 

mengetahui secara menyeluruh dan mendalam tentang strategi pemilihan 

selebgram dalam upaya memeasarkan produk hijab di Instagram. Menurut 

Kriyantono (2006: 58) riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya. 

Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling 

bahkan populasinya atau sampling sangat terbatas. Strategi pemilihan selebgram 

yang dimiliki oleh online shop memerlukan interpretasi yang mendalam, 

sehingga metode penelitian kualitatif sangat tepat digunakan dalam penelitian ini. 

Karena menurut Kriyantono (2006: 59) periset menjadi instrument riset yang 

harus terjun langsung di lapangan. Karena jika data yang terkumpul sudah 

mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti maka tidak perlu 

membutuhkan sampling atau populasi yang besar. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 30 Mei- 6 Juni 2016.Penelitian 

ini dilakukan di tempat tinggal informan dengan cara menggunakan messenger 

yaitu dengan email atau aplikasi Line. Demi kenyamanan informan, wawancara 
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dilakukan diwaktu senggang informan yaitu pada malam hari, karena informan 

pada malam hari telah selesai melakukan aktifitas yang berkaitan dengan online 

shop seperti berkomunikasi dengan customer dan pengirim barang. 

C. Teknik Pemilihan Informan 

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini 

adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling ini mencakup orang-

orang yang diseleksi atas kriteria-kriteria tertentu yang dibuat berdasarkan tujuan 

riset. Adapun subjek penelitian ini diantara lain: 

1. Memiliki online shop selama minimal 1 tahun. Karena menurut peneliti, 

online shop sudah memiliki cukup pengalaman dalam kegiatan promosi di 

media sosial instagram. 

2. Melakukan kegiaan endorsement dengan menggunakan selebgram. 

3. Online shop produksi dan menjual produk hijab atau busana muslim dengan 

menggunakan endorser seorang hijaber. 

4. Bersedia menjadi subjek penelitian.  

Dari kriteria diatas maka peneliti memilih Anggrek Hiijab, Arascarf, 

Namanastore, Hijab House by Windy, Rumah Daisy sebagai informan dari 

peneliti ini. Berikut adalah informasi mengenai informan yang telah dipilih 

peneliti: 
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Tabel 3.1 

Profil Informan Penelitian 

No. Nama Usia Pekerjaan Domisili Keterangan 

1 Niken Larasati 

(Anggrek 

Hijab) 

22 thn Mahasiswa Malang Online shop 

berdiri sudah 

1,5thn 

2 Arma R.A 

(Arascraft) 

22 thn Mahasiswa Malang Online shop 

berdiri sudah 

1 thn 

3 Windy Refiana 

(Hijab house by 

Windy) 

21 thn Mahasiswa Malang Online shop 

berdiri sudah2 

thn 

4. Dini Ghaisani 

(Rumah Daisy) 

22 thn Mahasiswa Malang Online shop 

berdiri sudah 

2 thn 

Sumber: Data diolah Peneliti 

D. Sumber Data 

Data yang akan dikumpulkan pada peneliti ini terdiri dari dua jenis, yaitu 

primer dan sekunder.  

1. Data Primer 

Data primer berupa hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara 

dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data 

dapat direkam atau dicatat peneliti. Data dalam penelitian ini didapat 

langsung dari wawancara kepada informan. Data primer didapat dari hasil 
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wawancara dengan pemilik online shop melalui messenger, pengkajian 

dokumen, dan observasi. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder dari data 

yang peneliti butuhkan. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia 

dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau 

mendengarkan. Data sekunder berupa dokumentasi screen capture 

penggunaan celebrity endorser oleh akun online shop terkait. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang sangat penting pada suatu 

penelitian, karena data yang diperoleh diharapkan dapat digunakan untuk 

menjawab dan memecahkan semua permasalahn yang ada, maka dari itu data 

yang diperoleh harus akurat, relevan, dan mendalam. Menurut Kriyantono (2006: 

93) teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan tiga cara: 

1. Observasi Nonpartisipan 

Observasi nonpartisipan adalah teknik observasi di mana peneliti hanya 

bertindak mengobservasi atau mengamati tanpa ikut terjun melakukan 

aktivitas seperti yang dilakukan kelompok atau subjek yang diteliti. 



38 
 

Kriyantono (2006:110). Observasi yang penulis lakukan adalah mengamati 

bentuk kegiatan endorsement yang dilakukan oleh online shop di Instagram.  

2. Wawancara 

Wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur. 

Wawancara semi terstuktur adalah wawancara yang dilakukan dengan 

mengikuti alur dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya oleh peneliti. Pertanyaan tersebut bersifat runtut dan hanya 

membahas seputar hal yang diteliti saja. Pada wawancara semiterstruktur, 

biasanya pewawancara mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi 

memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait 

dengan permasalahan (Kriyantono, 2006: 99). Informan bisa menjawab 

sesuai dengan pertanyaan inti yang diajukan peneliti. Namun, mereka masih 

bisa memberikan informasi lainnya dari luar pertanyaan tapi tetap dalam 

fokus penelitian. Adapun pertanyaan pokok yang diajukan antara lain: 

a. Bagaimana online shop menentukan selebgram yang akan digunakan 

sebagai endorser produknya? 

b. Bagaimana proses kerjasama antara online shop dengan selebgram? 

c. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan selebgram? 

d. Apa saja hambatan menggunakan selebgram dalam kegiatan 

endorsement? 

3. Teknik Dokumentasi 
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Teknik Dokumentasi menurut Kriyantono (2006: 118) merupakan teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. 

Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari observasi. 

Pertimbangan peneliti menggunakan teknik dokumentsi adalah karena 

dokumentasi merupakan sumber data stabil, menunjukan fakta dan mudah 

didapatkan. Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk screen capture 

kegiatan online shop yang berkaitan dengan endorsement dan dokumentasi 

profil informan penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2011). Dalam teknik analisis data tersebut diungkapkan bahwa data 

yang muncul berwujud kata-kata bukan rangkaian kata. 

 

Bagan 3.1 Teknik Analisis Data 

 

 

 

   

Reduksi Data 

Penyajian Data Pengumpulan Data 

Kesimpulan-kesimpulan 
Penarikan Verifikasi 
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Dalam reduksi data penelitin mencari pokok-pokok dari tema yang 

menjadi fokus penelitian. Kemudian, melakukan penyajian data yang digunakan 

untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian secara umum. 

Akhirnya, peneliti melakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab terkait 

dengan judul penelitian. 

 

G. Uji Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan metode tiangulasi data sebagai upaya untuk 

memeriksa validasi data dengan memanfaatkan data lain di luar data penelitian 

sebagai bahan pengecekan atau perbandingan. Menurut Sugiyono (2011, 273-

274) triangulasi dalam pengujian kredibitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Pada penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber 

data karena dalam penelitian ini yang menjadi bahan kajian adalah sumber atau 

informan. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

terhadap data yang didapat dari informan-informan penelitian. Data yang 

dimaksud adalah data yang berasal dari informan yang akan diperiksa melalui 

informan lainnya.  

 


