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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis data hasil penelitian tersebut. Menurut para ahli 

Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2012:4) penelitian 

kualitatif adalah riset yang meciptkan informasi deskriptif 

berbentuk tulisan atau lisan dari orang-orang serta sikap yang 

diamati. Moleong (2007;5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan pengumpulan infromasi pada suatu latar ilmiah, dengan 

memakai tata cara ilmiah dan dilakukan oleh orang ataupun periset 

yang tertarik secara ilmiah. Penelitian kualitatif ini bertujuan 

mendapatkan gambar keseluruhan mengenai suatu hal menurut 

pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif juga 

berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat yang diteliti dan 

kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Menurut Kirl dan 

Miller (1986) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 

pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun 

permasalahannya. Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat ditarik 

bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah proses penelitian yang 

dilakukan untuk memperlihatkan gejala-gejala secara holistic-

konstekstual yang menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks 

dengan memanfaatkan banyak metode ilmiah yang bergantung 

pada pengamatan.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

karena peneliti menganggap bahwa permasalahan yang diteliti 
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cukup dinamis sehingga data yang akan diperoleh tak hanya 

bersumber dari observasi dan studi pustaka  melainkan juga 

melalui deepinteeview (wawancara secara mendalam) kepada 

narasumber sehingga didapatkan jawaban yang lebih alamiah.  

3.1.2 Jenis Penelitian  

Jenis riset yang dicoba oleh periset merupakan jenis 

deskriptif eksplanatif. Bagi Bungin( 2010) riset eksplanatif 

dimaksudkan buat menerangkan sesuatu generalisasi ilustrasi 

terhadap populasinya ataupun menarangkan ikatan, perbandingan, 

ataupun pengaruh sesuatu variabel dengan variabel lain. Pada riset 

ini, periset tidak cuma menarangkan gimana terbentuknya 

fenomena hendak namun berupaya menarangkan kenapa fenomena 

ini terjalin serta apa pula pengaruh yang hendak didapatkan. 

Dengan kata lain, periset mau menarangkan ikatan antara 2 

variabel.   

 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisa 

3.2.1 Unit Amatan  

Ihalauw dalam Imaniar( 2016) berkata bahwa unit amatan 

merupakan suatu yang dijadikan sumber untuk mendapatkan 

informasi dalam rangka menggambarkan ataupun menjelaskan 

tentang satuan analisi. Secara pendek unit amatan bisa dimaksud 

sebagai apa yang diamati oleh periset. 

Pada penelitian ini unit amatan yang hendak digunakan oleh 

peneliti ialah mahasiswa ilmu komunikasi UKSW yang 

mempunyai media sosial. 
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3.2.2   Unit Analisa  

Menurut Hamidi (2005) berpendapat bahwa unit analisis 

adalah satuan yang diteliti yang dapat berupa individu, kelompok, 

atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu 

atau kelompok sebagai subjek penelitian. Unit analisis yaitu 

tentang apa yang ingin dianalisis dalam penelitian.  

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan media 

sosial untuk personal branding.    

3.3 Jenis dan Sumber Data  

3.3.1 Data Primer  

Menurut Sugiyono (2016:225) data primer artinya sumber 

data yang langsung memberikan data ke pengumpul data. Sumber 

data primer didapat melalui aktivitas wawancara dengan subjek 

penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di 

lapangan.  

Dalam penelitian ini, peneliti mencari serta memperoleh 

sumber data primer melalui wawancara dan observasi secara 

langsung dengan menggunakan subjek penelitian yaitu mahasiswa 

ilmu komunikasi UKSW.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

   A. Wawancara  

Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara secara 

mendalam merupakan sumber data yang paling penting bagi 

kebutuhan akan eksistensi individu. Proses deep interview peneliti 

merupakan kuncinya, maksud dari kunci disini ialah peneliti 
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sebagai instrumen dalam suatu penelitian kualitatif, dan yang akan 

memberikan jawaban ialah mahasiswa ilmu komunikasi yang ada 

di UKSW.  

Hal-hal yang akan diperhatikan dalam inti dari wawancara yaitu: 

1. Tanggapan mahasiswa mengenai personal branding melalui 

media sosial.  

2. Perlunya personal branding melalui media sosial apalagi di 

zaman yang sudah serba digital. 

3. Bagaimana pemanfaatan media sosial yang dilakukan 

dalam membentuk personal branding mahasiswa ilmu komunikasi 

UKSW.  

4. Media sosial apa yang digunakan sebagai wadah untuk 

melakukan personal branding.  

5. Mengapa memilih media sosial tersebut sebagai media 

untuk melakukan personal branding. 

6. Benefit apa  yang didapat saat sudah melakukan personal 

branding. 

B. Observasi  

Teknik pengumpulan data melalui observasi/pengamatan juga 

dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti mengamati akun media sosial 

mahasiswa ilmu komunikasi UKSW yang membranding dirinya melalui 

akun media sosial yang dimiliki. Peneliti juga mengalami seberapa 

efektifkah media sosial sebagai wadah untuk melakukan personal branding 

di zaman ini.  

C. Studi Dokumentasi  

Dokumen dalam penelitian ini berupa gambar, foto ataupun video yang 

dapat menambahkan dan juga membantu menyelesaikan penelitian.  
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3.5 Metode Analisis Data  

 Menurut Sugiyono (2010: 335) teknik analisis data merupakan 

proses mencari data, menyusun data secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan  membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang 

diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan 

bukan dari rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam 

kategori/struktur klasifikasi. Data yang dikumpulan dalam aneka macam 

cara dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan, tetapi 

analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun 

berupa teks dan tidak menggunakan melalui perhitungan matematis 

ataupun statistika sebagai alat bantu analisis.  

 Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 

dari  wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi data. Penelitian 

ini menggunakan proses wawancara secara mendalam dikarenakan 

mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi dan data yang 

didapatkan akurat. Selain itu, observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat 

membantu peneliti dalam mengamati subyek penelitian yang akan 

menambah keakuratan data. Studi dokumentasi juga dilakukan untuk 

menambah dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian, Yang 

terakhir yaitu triangulasi data  dilakukan oleh peneliti untuk meminimalisir 

kesalahan dalam pengolahan data.  

3.6 Penelitian Lokasi dan Schedule Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu di 

UKSW, dimana penelitian ditujukan khusus bagi mahasiswa yang 
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melakukan personal branding melalui media sosial. Alasan pemilihan 

lokasi penelitian karena peneliti melihat banyak mahasiswa ilmu 

komunikasi yang melakukan personal branding melalui media sosialnya.  

3.7  Sistematika Penulisan  

Penulisan ini  disusun menjadi tiga bab, adapun sistematika 

penulisannya sebagai berikut :  

BAB I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat dari penelitian.  

BAB II Landasan Teori, pad/a bab ini menyajikan tentang teori-teori yang 

akan digunakan peneliti, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir pada 

penelitian.  

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai pendekatan 

penelitian, jenis penelitian, unit amatan dan unit analisa, metode 

pengumpulan data, metode analisis data,  penelitian lokasi dan schedule 

penelitian, sistematika penulisan dan lampiran-lampiran.  
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