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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Dilakukan dengan maksud menemukan, mendeskripsikan dan 

menganalisa pilihan pengolehan sajian data dalam bentuk cerita rinci. Pendekatan 

ini peneliti dan subjek yang diteliti saling berinteraksi guna menjawab 

permasalahan, memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh 

mengenai objek yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan 

dalam waktu dan situasi yang bersangkutan (Machmud, 2016: 51-52). 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2015: 9). Dimana peneliti 

berusaha untuk menggambarkan, menjabarkan serta menjelaskan setiap data hasil 

penelitiannya, guna agar dapat dimengerti setiap data yang diperoleh dari hasil 

penelitian tentang Pemanfaatan Instagram Sebagai Aktualisasi Keberdayaan Diri 

(Studi pada Aktivis KOHATI Komisariat ISIP Universitas Muhammadiyah 

Malang).  

3.2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskrptif. Deskriptif berarti 

memberikan gambaran suatu fenomena secara lengkap, utuh dan menyeluruh 

yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Peneliti berusaha mendapatkan  
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data yang apa adanya kemudian mendeskripsikan dalam tahap-tahap 

perkembangannya (Machmud, 2016: 136). Penelitian deskritif ditujukan untuk 

mengumpulkan informasi yang apa adanya secara rinci serta mengidentifikasi 

masalah dan praktek yang berlaku. 

 

3.3. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota aktif Korps 

HMI-wati (KOHATI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) 

Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti menggunakan porposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan subjek 

peneliti dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti 

(Sugiyono, 2015: 218-219). Dalam pemilihan subjek tersebut, peneliti tetap 

menentukan subjek dengan kriteria yang sesuai ketentuan dari peneliti. Adapun 

kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Subjek merupakan pengurus dan anggota aktif KOHATI Komisariat 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2013-2016. 

b. Subjek minimal sudah tergabung dengan KOHATI selama satu tahun. 

c. Subjek memiliki akun jejaring sosial instagram dan aktif mengupdate 

postingan di akunnya minimal satu minggu sekali,  baik pada feed maupun 

insta story. 

d. Memiliki jumlah followers minimal 1.000 di akun instagramnya. 

 



31 
 

3.4. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu penelitian yang dilakukan sejak Bulan Januari 2018, dan waktu 

pengumpulan data dilakukan pada Bulan Mei 2018, disesuaikan dengan waktu 

subjek penelitian. Namun, apabila peneliti masih kurang dalam mendapatkan data 

dari subjek penelitian, maka akan dilakukan wawancara kembali. Sedangkan 

tempat penelitian dilakukan di kota Malang, disesuaikan dengan permintaan 

masing-masing subjek penelitian, sehingga diharapkan dapat mempermudah dan 

memaksimalkan ketika peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut. 

 

3.5. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data pirmer dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara bersama 

subjek yaitu pengurus dan/atau anggota aktif KOHATI Komisariat ISIP 

Universitas Muhammadiyah Malang yang sesuai dengan ketentuan yang 

sudah disediakan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah referensi-referensi yang relevan 

sebagai pendukung penelitian ini. Referensi tersebut meliputi kepustakaan 

berupa buku, jurnal, internet, ataupun karya ilmiah yang mendukung. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono,2015:224). 

Dalam mengumpulkan data yang diteliti, peneliti menggunakan tiga teknik 

pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara 

Peneliti akan melakukan wawancara yang dilakukan secara bebas 

terkontrol atau semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam 

kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. 

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide-idenya (Sugiyono,2015:233). Sehingga data yang 

diperoleh merupakan data yang luas dan mendalam, tetapi masih dalam 

unsur terpimpin. Proses wawancara yang akan dilakukan dengan cara 

bertatap muka secara langsung dengan informan dan melakukan tanya 

jawab.  

Dalam proses wawancara mendalam dibutuhkannya alat pelengkap 

atau pendukung untuk membantu peneliti mereka ulang informasi agar 

tidak terlewati. Oleh karena itu, peneliti menggunakan alat perekam 

(recorder) untuk kegiatan wawancara, setelah sebelumnya meminta izin 

terlebih dahulu kepada subjek, peneliti menjelaskan atau memberikan 

sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai 

topik penelitian. 
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Pertanyaan yang diajukan dari latar belakang permasalahan 

merupakan pedoman dalam melakukan wawancara, tetapi tidak menutup 

kemungkinan pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan 

kondisi sehingga kemungkinan data yang didapatkan akan lebih lengkap.  

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana 

pemanfaatan instagram yang dilakukan oleh anggota KOHATI ISIP 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam pengaktualisasian keberdayaan 

diri. Wawancara dilakukan dengan dialog dan bertanya secara langsung 

kepada beberapa orang yang telah ditentukan oleh peneliti dari hasil 

pemilihan subjek yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

2. Observasi  

Metode ini dilakukan dengan dua jenis, yaitu observasi partisipan 

dan nonpartisipan. Pertama peneliti mengamati keadaan secara langsung 

terhadap para subjek yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin 

diteliti. Seperti halnya meneliti motif, perilaku, karakter, kebisaan dan 

sebagainya serta perkembangan subjek dari awal bergabung dengan 

KOHATI ISIP UMM hingga kini.  

Metode yang kedua adalah peneliti mengamati secara online objek 

yang diteliti. Peneliti akan menggunakan akun pribadi untuk mengamati akun 

instagram subjek penelitian. Pengamatan ini bertujuan untuk melihat aktivitas 

subjek penelitian dalam pemanfaatan instagram sebagai media aktualisasi 

keberdayaan diri. Aktivitas-aktivitas tersebut seperti: 
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a. Mengamati foto profil yang digunakan 

b. Mengamati nama akun instagram yang digunakan 

c. Mengamati isi dari bio di akun instagram 

d. Mengamati foto dan video beserta konten postingannya 

e. Mengamati konten story instagram  

Sehingga diharapkan hasil dari observasi ini akan menunjukan ada 

tidaknya kesesuaian anatara prilaku subjek di instagram dan di kehidupan 

nyata, dengan apa yang diinginkan KOHATI. Juga untuk semakin memperkuat 

data-data yang dihasilkan. Observasi ini dilakukan dari dimulainya pra-

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 

3. Dokumentasi  

Pengumpulan data melalui teknik ini dimaksudkan untuk 

melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi 

(Machmud, 2016:60). Teknik dokumentasi juga metode yang digunakan 

untuk menelusuri data historis berupa fakta dan data sosial yang tersimpan 

dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi adalah semua 

jenis rekaman atau catatan dalam bentuk dokumen penambahan seperti 

surat, video, rekaman, agenda dan lain-lain.  

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan/atau setelah pengumpulan data. Pada saat wawancara, 

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Menurut 
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Miles dan Huberman terdapat empat alur dalam analisis data (Machmud, 2016: 

81), yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat 

dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian deskriptif dan reflektif. 

Catatan deskriptif merupakan catatan alami dari peneliti. Sedangkan catatan 

reflektif merupakan catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan 

tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan data transformasi data yang kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

3. Penyajian Data 

Susunan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, tulisan gambar, grafik dan lain-lain.  

4. Penarikan Kesimpulan 

Tinjauan atau pemikiran kembali dalam menyimpulkan makna-makna 

yang muncul dari data pada catatan lapangan. Makna-makna yang 

muncul dari data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya sehingga 

membentuk validitasnya. 
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3.8.Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, metode keabsahan yang peneliti gunakan adalah 

triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi sumber adalah untuk 

mendapatkan data dari berbagai sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 


