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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan peniliti dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah 

pendekatan kualitatif.  Dalam paradigma filsafat berbicara bukan hanya terlihat terasa saja 

tetapi mencoba memahami makna dibalik sesuatu yang ada. Dan untuk mengetahui 

keberadaannya tidak dalam bentuk ukuran melainkan dilihat dalam bentuk eksplorasi agar 

dapat mendiskirpsikan secara utuh. 

Penelitian kualitatif ini lebih ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 

dari sudut atau perspektif partisipan yang berada dilingkungan sekitar. Partisipan ini bisa 

diartikan sebagai orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, 

pendapatan, dan pemikiran persepsinya (Syaodih, 2010: 94). 

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini, diharapkan 

dapat mengahasilkan pesan dan tingkah laku seseorang yang mendalam secara langsung dari 

individu. Selain itu peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, supaya 

mendapatkan hasil yang terbaik. 

 

 

3.2.  Jenis penelitian  

Dalam peneliti ini jenis penilitian yang sudah dilakukan penelitian deskriptif 

eksplanatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

disekitar kita, yang mendasari data – data , menyajikan data, menganalisis dan 

menginterprestasi (Narbuko dan Achmadi, 2007 : 44 ) Jenis penelitian ini akan dipakai oleh 

peniliti untuk mengetahui persepsi para subscriber dalam menanggapi konten review fashion  

vlog  Yoshiolo. 

3.3. Unit Amatan dan Unit Analisis 
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3.3.1 Unit Amatan 

Unit amatan merupakan sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data untuk 

menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis. Unit amatan dalam penelitian 

ini adalah subscriber youtube fashion vlog Yoshilo bertema “Berapa harga outfit loe?”. 

3.3.2 Unit Analisa 

Unit analisa menurut Abel (Ihalaw, 2003: 174) adalah sebuah hakekat dari populasi yang 

harus diberlakukan dalam penelitian. Unit analisa ini dapat didefinisikan sebagai agregasi 

data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam memenuhi pertanyaan-pertanyaan atau 

persoalan-persoalan dalam peneliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah persepsi para 

subscriber dalam menanggapi konten review fashion vlog Yoshilo bertema “Berapa harga 

outfit loe?”. 

 3.4. Sumber Informasi  

 3.4.1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer menurut (Sugiyono, 2009:308) sebuah sumber data yang harus 

langsung diberikan kepada pengumpul data. Data utama dalam penilitian ini berupa hasil 

wawancara secara mendalam terhadap subscribers yang merupakan sumber data primer. 

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi seacara 

bertatap muka secara langsung , supaya mendapatkan informasi dengan lengkap dengan 

topic yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang 

(Bungin, 2012: 158) 

Jenis Wawancara yang akan dipakai dalam penilitian ini adalah Wawancara semi- 

terstruktur. Wawancara ini lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif daripada penelitian 

lainnya. Wawancara ini bisa mempunyai ciri-ciri khusus  sebagai wawancara yang 

mempunyai batasan tema, dengan pertayaan yang terbuka. Kecepatan wawancara dapat 

dikontrol, ada pedoman sebelum melakukan wawancara ini, dan tujuan wawancara ini 

adalah memahami suatu fenomena  (Arikunto, 2006: 198). Sehingga peneliti ini 

menggunakan teknik wawancara semi terstruktur  untuk mengetahui hal-hal yang lebih 
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dalam lagi. Hal tersebut diteliti terlebih dahulu sebelum memulai wawancara. Dan penulis 

menyiapkan instrument pertanyaan yang sudah dipersiapkan. 

3.4.2.  Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder menurut (Sugiyono, 2009: 309) adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan datanya oleh pengumpul data, misalnya lewat orang atau data yang ada. 

Sumber data sekunder ini adalah data pengambilan vote pada instagram ter-khususnya 

mahasiswa UKSW untuk mengetahui informan yang sudah menjadi subscriber yang akan 

diwawancarai. 

3.5 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, menurut Lofland Moleong 

(2007: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, 

dokumen dan lain-lain. 

Berkaitan dengan hal ini jenis data dibagi ke dalam: 

1. Kata-kata dan tindakan diambil saat melakukan wawancara dengan informan 

2. Sumber tertulis yang akan menjadi data dalam penelitian berupa buku-buku untuk 

pendukung. 

3. Foto data ini diambil saat peneliti melakukan wawancara oleh informan , agar peneliti 

melihat gaya berbusana mereka. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mencapai tujuan mendapatkan data sebuah 

penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh 

pewawancara dan informan atau bisa juga di artikan proses pengumpulan data atau 

informasi dengan cara tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang ditanya atau 

dijawab. 
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2. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan menurut Ryerson (Satori dan komariah 

2010: 113). Peneliti akan melakukan observasi terlebih dahulu terhadap mahasiswa-

mahasiswi. 

 

3.7. Teknik Analisis Data  

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, menemukan apa yang penting dann memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. 

Menurut Seiddel dalam (Moleong, 2007: 248) ada tahapan-tahapan dalam menganalisis 

sebagai berikut : 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan dilapangan dengan diberi kode agar sumber daya 

dapat ditelusuri. 

2. Mengumpulkan, Memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesikan, membuat ikhtisar, 

dan membuat indeksnya. 

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar data itu mempunyai makna dan membuat temuan-

temuan yang pada umumnya. 

 

3.8. Keabsahan Data  

 Agar penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka sangat perlu diadakan 

uji keabsahan data atau kreadibilitas data dengan cara uji triangulasi. Uji triangulasi dalam 

pengujian ini dapat diartikan pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai 

waktu. Peneliti juga ingin mewawancarai seorang pengamat dibidang fashion atau fashionable 

yang di harapkan memperkuat hasil wawancara dan analisis penelitian. 
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3.8.1. Triangulasi Data  

       Triangulasi data dalam pengujian kreadibilitas bisa diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber yang ada, dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi 

adalah sesuatu cara untuk mendapatkan data yang bener-benar absah. Dalam skripsi ini 

penulis menggunakan triangulasi data sumber dengan melakukan wawancara kepada 

pengamat fashion atau selebrgram yang memiliki fokus dan mengerti perkembangan 

fashion  untuk meyakinkan apakah data yang peneliti ambil benar-benar valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


