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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis 

penelitian kualitatif (deskriptif-explanatif). Metode penelitian secara umum sering 

dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai 

dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga dapat 

diperoleh sebuah pemahaman dan pengertian atas gejala atau isu tertentu (Conny 

R, 2010 : 2) 

Secara umum metodologi penelitian kualitatif dirangkum dalam tiga 

langkah, yang pertama adalah mengajukan pertanyaan. Langkah kedua adalah 

mengumpulkan data dengan cara wawancara maupun mengajukan pertanyaan 

tertulis yang sudah disiapkan dan langkah ketiga adalah menyajikan jawaban yang 

diperoleh (Conny R, 2010 : 3) 

 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisa 

a. Unit Amatan 

Unit amatan adalah unit dimana data dikumpulkan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang difokuskan pada unit analisis, unit amatan bisa saja 

tetapi tidak selalu sama dengan unit analisis (Hamidi 2005 : 75 - 76). Yang menjadi 

unti amatan penulis kali ini adalah Instagram TraxFm Semarang 

b. Unit Analisis 

Satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu 

latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai 

subjek penelitian.(Hamidi 2005: 75 – 76). Yang menjadi unit analisis penelitian    

ini adalah strategi komunikasi melalui Instagram oleh TraxFm Semarang yang 

berupa konten unggahan yang mempersuasi pendengar untuk aktif dalam hal 

informasi, mengubah sikap followers (pengikut) instagram  dan mendorong 

perilaku yang diinginkan. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data  

Jenis data dari cara memperolehya ada 2 yaitu : 

1. Data Primer  

Data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber yang berkaitan langsung 

dengan yang akan diamati (Bagja waluya 2007: 79). Data primer didapat dari 

analisis akun instagram dan survei pengikut aktif instagram TraxFm dan akun 

Instagram TraxFm Semarang 

2. Data Sekunder 

Keterangan yang didapatkan dari pihak kedua, pihak kedua bisa berupa 

buku, jurnal, majalah, Koran (Bagja waluya 2007: 79). Data sekunder didapat 

melalui buku, jurnal dan internet.  

3.3.2 Sumber Data 

Dalam penelitian penulis kali ini yang akan menjadi narasumber adalah : 

1. Konten unggahan dari akun Instagram TraxFm Semarang . 

2. Hasil surveipengguna aktif dan pengikut instagram traxFm Semarang, 

yang didapat melalui melihat interaksi yang ada dalam direct message 

instagram TraxFm Semarang  

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data yaitu dengan menggunakan teknik analisis terhadap 

konten unggahan dari akun Instagram dan followers (pengikut) sejumlah 5039 (lima 

ribu tiga puluh sembilan) dengan syarat pernah mendengarkan siaran, pernah 

memberikan respon dan komunikasi dua arah di dalam Instagram. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan keadaan di lapangan, dan bahan-
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bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244). 

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga Teknik analisis data kualitatif : 

1. Reduksi Data 

Analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak diperlukan dalam penelitian dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga mendapatkan kesimpulan akhir.  

2. Penyajian Data 

Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.  

3.5.1 Analisis Instagram  

a. Konten Instagram  

Berupa foto dan video dari Instagram TraxFm Semarang yang di dalamnya 

mempunyai ciri khusus berupa warna, tulisan dan yang lain-lain yang 

berbeda dengan unggahan Instagram radio lain 

b. Tagar (Hastag) 

Tagar yang diberikan di dalam unggahan Instagram TraxFm Semarang 

untuk memberikan ciri terhadap radio lain atau penyiar tertentu 

c. Keterangan foto (caption) 

Caption berupa keterangan kalimat yang berguna untuk menjelaskan dan  

menggambarkan isi dari konten unggahan TraxFm Semarang. 

 

3.6 Penentuan Lokasi dan Schedule Penelitian  

3.6.1 Lokasi Penelitian 

Radio TraxFM khususnya akun Instagram TraxFM Semarang 

3.6.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitan dilakukan terhitung pada bulan Maret 2018 
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3.7 Metode Trianggulasi Data  

Norman K. Denkin  (2008 : 78) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan 

atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang 

saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.  Dalam penelitian 

ini metode trianggulasi dengan wawancara kepada produser selaku pemegang 

akun Instagram TraxFM Semarang. 
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