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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah pada latar belakang maka dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dimana menurut Sugiyono, 

metode ini berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu
48

.Peneliti akan menekankan pada aspek pengukuran 

secara objektif terhadap fenomena sosial yang terjadi di instagram, untuk dapat 

melakukan pengukuran atau menghitung setiap fenomena sosial di jabarkan 

kedalam beberapa komponen masalah, variable dan indikator.Alasan peneliti 

memilih pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan uraian data yang valid 

mengenai ragam foto yang terdapat di instagram remaja. 

3.2. Tipe Dasar Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif dengan dasar 

analisis isi. Metode Deskriptif menurut Nawawi dapat diartikan sebagai  prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak
49

. 

Peneliti memilih menggunakan deskriptif karena peneliti ingin dan berusaha 

mendeskripsikan atau menjelaskan ragam foto yang ada di Instagram. 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan foto 

yang terdapat di dalam akun-akun media sosial instagram terutamapada  

instagram remaja yang mengikuti akun @official_rays yang telah memiliki  

44.300pengikut. Peneliti akan meneliti foto yang diunggah atau diupload pada 

bulan Februari sampai dengan bulan April 2019 dikarenakan bulan tersebut 

menjadi bulan yang dekat dengan waktu penelitian. 

3.4. Unit Analisis dan Satuan Ukur 

 Unit analisis merupakan bagian yang terkecil yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini unit analisis yang akan digunakan berupa tiap satu unggahan atau 
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satu postingdi dalam akun instagram remaja. Satuan ukur yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah frekuensi kemunculan postingan foto dari setiap kategori 

yang ditetapkan peneliti. 

3.5. Populasi dan Sampel 

 3.5.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
50

. Populasi dalam penelitian 

ini adalah remaja yang memiliki akun instagram, sedangkan karakteristik populasi 

yang telah ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan bagian dari pengikut @official_rays 

b. Berusia 10-14 tahun untuk remaja awal atau berusia 15-20 tahun 

untuk remaja akhir 

c. Memiliki lebih dari 10 postingan 

d. Bukan postingan foto untuk tujuan endorsment  

e. Bukan akun fanbase ataupun akun online shop 

 3.5.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 44.300 pengikut. Untuk 

menentukan banyaknya sampel yang akan diteliti maka peneliti akan 

menggunakan rumus Taro Yamane, Peneliti menggunakan rumus Taro Yamane 

karena sesuai dengan syarat rumus ini yaitu populasi harus lebih dari 500
51

. 

Berikut adalah rumus Taro Yamane : 

  
 

     
 

Keterangan : 

n = jumlah sampel yang ingin dicari 

N = jumlah populasi 
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d
2 

= presisi (batas toleransi tingkat kebenaran) 

Jadi untuk mengetahui berapa yang akan diteliti, peneliti memilih 

menggunakan batas toleransi atau presisi sebesar 0,15 maka jika dihitung 

menjadi: 

  
      

              
 

  
      

               
 

  
      

        
 

  
      

      
 

               

Dengan kata lain nanti peneliti akan melakukan penelitian kepada 44 orang yang 

sesuai dengan karakterisitik populasi. 

3.6. Struktur Kategori 

 Dalam penelitian ini, peneliti menempatkan beberapa kategorisasi untuk 

mengklasifikasikan ragam foto.Dengan menggunakan metode analisis isi, maka 

validitas metode dan hasil sangat bergantung pada kategori-kategorinya. Adapun 

yang menjadi kategori dalam penelitian ini diambil dari referensi yang ada pada 

bab tinjauan pusataka sub bab jenis foto adalah sebagai berikut: 

1. Manusia Sebagai Objek Foto 

Manusia sebagai objek pertama dalam suatu pemotretan 

Sub Kategori : 

a. Selfie (swafoto atau foto narsis) adalah jenis foto potret diri yang 

diambil sendiri dengan menggunakan kamera. 

Indikator : 

 Foto Selfie Biasa : Foto sederhana dengan senyum namun tidak 

terlalu bermain dengan angle. 
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 Silly Face Selfie : Foto selfie dengan membuat berbagai ekspresi 

di wajah seperti menjulingkan mata, menjulurkan lidah, 

mengekspos gigi, mendekatkan wajah ke kamera, ekspresi duck 

face, ekspresi fish gape dan ekspresi wajah yang sejenisnya. 

 Mirror Selfie : Foto dengan mengarahkan kamera pada cermin. 

Biasanya mirror selfie hanya setengah badan atau hanya sampai 

pundak dikarenakan lebih fokus ke wajah. 

 Collage Photo Selfie : Satu postingan yang menampilkan 

beberapa foto selfie. 

b. Wefie (We Selfie) 

Indikator : 

 Couple Selfie : Foto yang dilakukan bersama pasangan atau 

sahabat, biasanya hanya ada dua orang dalam foto. 

 Wefie Selfie : berfoto selfie tapi dengan banyak orang dalam satu 

kamera. 

c. OOTD (Outfit of The Day) 

Indikator : Foto secara penuh dari kepala hingga kaki. Biasanya ada 

seseorang yang memfotokan atau juga bisa berfoto dengan 

mengarahkan kamera ke cermin atau kaca. Tujuan dari foto ini adalah 

untuk memberitahukan kepada semua orang yang ada di instagram 

tentang pakaian atau outfit yang digunakan pada hari itu. 

d. Candid 

Indikator : Foto tidak melihat ke arah kamera. Terdapat dua macam 

candid yaitu ada yang benar-benar candid dan ada juga yang sengaja 

untuk berpose candid. 

2. Foto Pemandangan 

Memotret Pemandangan saja tanpa ada Manusia yang berpose. 

Sub kategori : 

a. Pemandangan Alam  

Indikator : Memotret pemandangan alam di daratan, lautan, langit dan 

air. Pemandangan bisa dimana saja, di desa maupun dikota, yang 

alamiah ataupun buatan manusia. 
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b. Pemandangan Arsitektur 

Indikator : Memotret sebuah bangunan, bisa berupa detail bangunan 

ataupun interior bangunan. 

 

3. Foto Barang 

Memotret foto benda biasanya untuk mengabadikan benda tersebut atau 

sekedar untuk memperindah feeds. 

Sub Kategori : 

a. Foto Makanan  

Indikator : Memotret tampilan makanan sebelum dimakan. Makanan 

bisa berupa makanan berat, makanan ringan, ataupun minuman. 

b. Foto Random ala Tumblr dan Pinterest 

Indikator : Foto ini biasanya bagian dari blank untuk feeds. Bisa 

berupa foto barang yang disukainya seperti buku, foto sepatu, foto 

baju, foto bunga, foto hewan peliharaan, foto tumbuhan, dan lain 

sejenisnya. 

4. Foto Meme dan Kutipan 

Sub Kategori : 

a. Foto Meme  

Indikator: Memposting foto meme. Foto meme adalah foto yang 

diedit, ditambahkan dengan tulisan yang lucu. 

b. Foto Kutipan 

Indikator : Memposting Kutipan (Quote) yang sesuai dengan apa yang 

dirasakan pada saat itu, bisa berupa kutipan motivasi, kutipan 

galau,kutipanromantis ataupun kutipan puisi. 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan 

data, yang dimaksud teknik dokumentasi yaitu mengamati dan menganalisis foto-

foto di akun Instagram milik 44 sampel akun remaja yang diperoleh dari followers 

@official_rays dengan memanfaatkan fitur ponsel yaitu screen capture. Data akan 

dimasukkan kedalam table yang telah dibuat berdasarkan kategori yang ditetapkan 

pada pembuatan alat ukur. 
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Selain dokumen yang diperoleh dari screen capture tersebut, Peneliti juga 

membutuhkan data pendukung yaitu lembar koding. Lembar koding bertujuan 

untuk menghitung atau mengukur aspek  tertentu dari isi media. Tujuannya untuk 

memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai setiap 

variable yang dikumpulkan datanya, selanjutnya data tersebut diisi oleh 

pengkoder yang telah ditentukan oleh peneliti. Berikut adalah lembar koding yang 

telah dibuat: 

 

Keterangan lembar koding: 

K1 = Kategori 1 (Manusia sebagai Objek Foto) 

K2 = Kategori 2 (Foto Pemandangan) 

K3 = Kategori 3 (Foto Barang) 

K4 = Kategori 4 (Foto Meme dan Kutipan) 

Kemudian data dimasukkan ke dalam table frekuensi untuk mempermudah 

perhitungan guna mengetahui banyaknya frekuensi kemunculan dari masing-

masing kategori. 

3.8. Teknik Analisis Data 

 Analisis data pada dasarnya adalah proses pemberian kode (identitas) 

terhadap data penelitian melalui angka-angka. Peneliti akan melakukan 

pengkodean terhadap unit analisis, apakah unit analisis tersebut ada yang sesuai 

dengan ketentuan dari struktur kategori yang ditetapkan. 

No. 

Nama Id 

Instagram 

Remaja K1 K2 K3 K4 

Awal Akhir A1 A2 A3 A4 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

1.              

2              

Total             
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 Selanjutnya dilakukan pendataan pada lembar koding yang telah disiapkan 

dan disesuaikan menurut kategori dengan memperhatikan frekuensi kemunculan 

ragam foto dalam akun instagram remaja.Hasil analisis isi data dapat 

dideskripsikan dalam bentuk table frekuensi.Tabel ini memuat frekuensi dari 

masing-masing kategori dan juga presentase
52

. 

Kategori 
Sub. 

Kategori 

Remaja Awal Remaja Akhir 

Frek. % Frek. % 

Manusia sebagai objek foto A1     

A2     

A3     

A4     

Foto Pemandangan B1     

B2     

Foto Barang C1     

C2     

Foto Meme dan Kutipan D1     

D2     

3.9. Uji Keabsahan Data 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kategori dan indikator 

yang digunakan reliable atau belum. Hasil dari dua orang koder akan dihitung 

menggunakan rumus “Holsty”. Formula Holsty adalah uji reliabilitas antar koder 

yang banyak dipakai selain presentase persetujuan
53

. Rumus untuk menghitung 

reliabitas ini adalah: 
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Keterangan : 

M =  jumlah kesepakatan antara peneliti dan pengkoder 

N1 = jumlah kodingyang dibuat oleh koder 1 

N2 = jumlah koding yang dibuat oleh koder 2 

Selanjutnya, dari hasil perhitungan tersebut dikembangkan menurut 

perhitungan “Scott” yaitu Index of Reliability yang bukan hanya mengoreksi 

dalam suatu kelompok kategori, tetapi juga kemungkinan frekuensi yang timbul. 

Berikut merupakan rumus Scott: 

   
                                     

                    
 

Keterangan :  

Pi    = Nilai Keterhandalan 

Observed Agreement = Jumlah yang disetujui pengkoder yaitu nilai CR 

Expected Agreement  = Jumlah persetujuan yang diharapkan dalam satu 

kategori yang sama nilai matematisnya yang 

dinyatakan dengan jumlah hasil pengukuran dari 

proporsi seluruh tema 


