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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

  Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

deskriptif. Menurut Thyer (2010), penelitian dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif ini bertujuan untuk  memahami fakta terkait dengan hubungan antar 

kejadian, situasi, maupun fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Fakta 

yang diteliti dengan pendekatan ini cenderung adalah hal yang baru untuk 

dideskripsikan dan didalami oleh peneliti. Pendekatan deskriptif ini menghasilkan 

data yang dapat menjawab rumusan masalah yang menjadi konsentrasi peneliti.  

3.2.  Informan Penelitian 

3.2.1 Kriteria Informan 

1) Pelaksana : Informan yang diambil penelitian berperan sebagai pencetus 

dan pemegang akun sekaligus social media specialist  dari Instagram 

@surabaya. Informan merupakan orang yang bewenang dan mengatur 

konten dalam instagram @surabaya. 

2) Pengguna: Informan merupakan followers akun instagram @surabaya 

yang mengikuti informasi kehumasan atau ikut serta berperan aktif di 

media sosial Bangga Surabaya. 

3) Ahli: Informan merupakan seorang ahli di bidang media sosial. Bekerja 

sebagai social media manager yang menangi, mengatur, dan membuat 

strategi konten untuk media sosial dari berbagai perusahaan. 
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3.2.2 Data Diri Informan 

Pelaksana 

1) Jefry, S.SOS  

Kasubag Layanan Informasi Humas Pemkot Surabaya periode 

2017 – Agustus 2018. Kasubag Liputan dan Pers Humas Pemkot 

Surabaya periode September 2018 – Sekarang. Salah satu pecetus 

media sosial Instagram @surabaya, bertugas untuk mengatur dan 

memproduksi konten dalam media sosial. Berhubungan langsung 

dengan wartawan saat peliputan.  

2) Hana Amanda  

Pemegang akun sekaligus Social Media Specialist Instagram 

@surabaya. Bertugas untuk mengelola konten dalam Instagram 

@surabaya. Mengatur unggahan informasi, dan memproduksi 

konten. Ikut serta dalam peliputan kegiatan di Kota Surabaya. 

 Pengguna 

1) Raffi Riski Ilahi F 

Followers Instagram @surabaya. Terlibat aktif dengan mengikuti 

dan memenangkan lomba foto yang diadakan oleh akun Instagram 

@surabaya.  

2) Nancy Octavelia  

Followers Instagram @surabaya. Mengikuti informasi kehumasan 

Pemkot Surabaya.  
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Ahli 

1) Angeline Clarissa  

Ahli di bidang media sosial. Bekerja sebagai social media manager. 

Bertugas untuk membuat pengelolaan konten media sosial berbagai 

perusahaan. Melakukan brainstorming dengan client untuk tampilan pada 

media sosial Instagram client.  

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

      Penelitian difokuskan pada satu media sosial yaitu akun Instagram 

@surabaya. Fokus pada bahasan penelitian dapat membedah secara lebih jelas 

mengenai pengelolan akun media sosial @surabaya. Metode pengumpulan data 

yang dipakai adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.  

1) Wawancara  

      Wawancara adalah proses mendapatkan berbagai informasi yang 

sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dimana 

pewawancara dan responden saling bertatap muka dengan bantuan 

interview guide (Nazir, 2014).  

      Tingkatan interaksi komunikasi dalam wawancara yakni interaksi 

tingkat pertama: interaksi pembuka yang relatif aman, nyaman, tidak ada 

tekanan, santai dan penuh dengan penerimaan sosial; interaksi tingkat dua: 

percakapan pewawancara dan responden mulai semakin spesifik yang 

mengarah ke hal-hal yang lebih pribadi; dan interaksi tingkat tiga; 

percakapan yang terjadi sudah sangat dekat, dan kepercayaan telah 

terbentuk secara sempurna. Semakin dalam tingkatan interaksi yang terjadi 
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maka data yang didapat akan semakin valid dan lebih bisa 

dipertanggungjawabkan  (Herdiansyah, 2010).  

      Bentuk wawancara yang dilakukan adalah in- depth interview, 

menggunakan metode wawancara yang sering digambarkan sebagai 

bentuk percakapan sehingga wawancara tampak naturalistik. In-depth 

interview termasuk dalam wawancara semi terstruktur dengan ciri: 

a) Pertanyaan terbuka, berarti jawaban yang diberikan oleh informan 

tidak dibatasi namun tidak keluar dari konteks yang diberikan; 

b) Kecepatan wawancara dapat diprediksi, keterampilan wawancara 

sangat dibutuhkan agar informan tidak memberikan jawaban yang 

melebar sehingga waktu bisa diatur peneliti, selain itu peneliti juga 

bisa memberikan catatan kecil sebagi reminder; 

c) Fleksibel, namun tetap terkontrol. Pertanyaan diajukan sesuai 

dengan situasi dan kondisi, jawaban yang keluar nantinya akan 

bersifat namun peneliti harus mengarahkan dan mengingkatkan 

kembali mengenai tema wawancara; 

d) Ada pedoman wawancara sebagai patokan dan kontrol alur 

pembicaraan dan prediksi waktu saat wawancara; 

e) Tujuan wawancara, esensinya adalah untuk mendapatkan dan 

memahami suatu fenomena  (Herdiansyah, 2010).  
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2) Observasi 

      Observasi adalah pengamatan dengan memperhatikan aktivitas 

keseharian manusia (sasaran perilaku yang dituju) yang dilakukan secara 

teliti dan sistematis mengunakan bantuan pancaindra  (Bungin, 2015).  

      Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi pada 

Instagram @surabaya untuk mengetahui secara lebih mendalam aktivitas 

yang dilakukan.  

3) Dokumentasi 

      Studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat 

atau menganalisis dokumen yang dibuat subjek sendiri atau orang lain 

mengenai subjek dalam bentuk media tertulis atau dokumen lainnya. 

Bentuk dokumen yang akan digunakan pada peneliti dokumen resmi 

internal (dari perusahaan) maupun eksternal (informasi dari surat kabar, 

majalah atau media lain).  

      Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa screen 

capture hasil observasi peneliti terhadap Instagram @surabaya. Dan 

transkrip bukti wawancara dengan informan. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1  Teknik analisis data  

      Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara deskriptif. Analisis 

deskriptif dilakukan pada saat sebelum memasuki lapangan, saat di lapangan, dan 

setelah selesai melakukan penelitian di lapangan. Analisis data deskriptif adalah 

proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari hasil 
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wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan akan dilakukan pengorganisasian 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam poin-poin, menyusun kedalaman 

pola, melakukan sintesan, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain 

(Sugiyono, 2014).  

      Proses analisis data diawali dengan mempelajari seluruh data yang sudah 

terkumpul dari berbagai sumber, yaitu data dari hasil wawancara, pengamatan 

yang dilakukan, dokumentasi, gambar, foto, dan lain sebagainya (Moleong, 2017). 

Menurut Gunawan (2016), tiga tahapan dalam menganalisis penelitian deskriptif, 

antara lain: 

1) Reduksi Data 

Data yang telah diperoleh peneliti melalui metode pengumpulan data 

observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber dicatat secara 

rinci dan dirangkum sesuai dengan pengelompokan data yang diperlukan. 

Data yang telah melalui proses reduksi akan memunculkan suatu 

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mencari pola 

dan makna dari permasalahan yang akan dikupas. 

2) Paparan Data 

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun 

untuk dikaji lebih lanjut dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Data disajikan dalam bentuk keterangan dan 

penjelasan yang didukung dengan matriks jaringan kerja. Pemaparan data 

ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan 
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yang diteliti dan sebagai acuan dalam mengambil tindakan bersumber 

pada pemahaman serta analisis sajian data. Dalam proses pemaparan data 

ini juga akan menggunakan proses pengodean. Menurut Herdiansyah 

(2012), proses pengodean berarti mengategorikan penyataan-pernyataan 

informan penelitian dengan memberikan kode tertentu ke dalam matriks 

kategorisasi.Proses pengodean yang akan digunakan adalah dengan 

menggunakan inisial nama informan, halaman lampiran, dan baris dalam 

verbatim wawancara. Contoh pengodean: PR, A1, 30 

      Keterangan: 

 PR = inisial nama informan (Paula Ratih) 

 A1 = halaman lampiran 

 30 = baris ke-30 dalam verbatim wawancara 

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Hasil yang menjawab permasalahan penelitian berdasarkan dari hasil 

analisis data disebut dengan penarikan kesimpulan. Simpulan dipaparkan 

dalam bentuk deskriptif permasalahan penelitian dengan mengarah pada 

kajian penelitian.  

3.5  Validitas dan Reliabilitas 

      Dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif ini akan menunjukkan hasil 

penelitian yang valid apabila kualitas penelitian menunjukkan keselarasan antara 

apa yang diukur dengan alat yang menjadi pengukurnya (Maolani & Cahyana, 

2015). Dengan kata lain, validitas merupakan kegiatan yang menggambarkan 

temuan kebenaran (Patilima, 2016). Hasil yang diperoleh dari penelitian harus 
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menunjukkan adanya kesamaan data dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi 

pada objek (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini akan menggunakan pengujian 

validitas dengan teknik triangulasi. Dalam bahasa yang sering digunakan, 

triangulasi dikenal sebagai istilah pengecekan data dengan mempergunakan 

beberapa sumber, teknik, dan waktu. Peneliti dapat menggunakan lebih dari satu 

sumber guna mendapatkan hasil apakah data yang diperoleh selama penelitian 

benar atau tidak (Putera, 2011). Triangulasi merupakan data proses untuk 

memantapkan kredibilitas/validitas dan reliabilitas data, dan sebagai alat bantu 

analisis data di lapangan.  Triangulasi memanfaat sesuatu di luar data itu sendiri, 

sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan untuk pengecekan 

data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin, ada 4 macam 

triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan 

triangulasi teoritik  (Gunawan, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menggali kebenaran informasi 

penting untuk mengetahui adanya alasan terjadinyap perbedaan. Triangulasi 

berasal dari sumber-sumber lainnya, sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang  

(Gunawan, 2016). Penelitian ini akan berfokus menggunakan triangulasi sumber 

untuk menguji kredibilitas data yang didapatkan oleh peneliti dengan 

membandingkan antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya. 

Selanjutnya, data dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan penelitian 

(Sugiyono, 2015). 

      Penelitian yang dilakukan juga harus memenuhi kriteria reliabilitas sesuai 

dengan ketentuan. Reliabilitas sendiri memiliki arti kualitas penelitian yang 
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menunjukkan konsistensi dengan keadaan yang sepadan (Maolani & Cahyana, 

2015). Penelitian ini akan menggunakan pengujian reliabilitas dengan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit akan menjadikan penelitian menjadi 

reliabel atau dapat dipercaya apabila auditor dapat meninjau kembali proses 

penelitian tersebut. Proses audit penelitian ini akan dilakukan oleh dosen 

pembimbing dari peneliti. Tujuan dari proses audit ini akan mengantisipasi 

kecurangan yang dilakukan peneliti, sehingga hasil penelitian akan reliabel 

(Sugiyono, 2015). 

   

 


