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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Istilah penelitian 

kualitatif menurut (dalam Nasution, 1988:23) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif 

yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Lalu mereka mendefinisikan bahwa 

metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kaasaanya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. 

Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian 

lainnya. Penelitian kualitatif menganggap bahwa realitas adalah bentukan pikiran manusia. Segala 

sesuatu yang melibatkan manusia akan bersifat kompleks dan multi dimensi, apalagi jika 

melibatkan sekelompok manusia dan interaksinya. Kompleksitas tersebut akan sangat sulit 

diukur dan direduksi ke dalam angka-angka statistik. Data statistic hanyalah satu sisi 

kompleksitas atau dimensi, masih banyak sisi pada realitas yang harus dipahami. Peneliti menjadi 

bagian dari realitas tersebut sehingga sulit menjaga objektivitas absolut. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengetahui 

atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk 

mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami bentuk personal 

branding Sulistiyono dari akun pribadi miliknya @Sulistumo. Tujuan penelitian melalui 

pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku,  motivasi, tindakan  dan lain-lain. 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut 

Nazir (1988), penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam menelitistatus sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, 
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atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antarfenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono (2005), penelitian deskriptif adalah 

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian 

tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Whitney (1960), 

penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. 

Objek penelitian dilakukan pada bentuk personal branding Sulistiyono melalui akun 

instagram pribadi @Sulistumo. 

 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisis 

3.3.1 Unit Amatan 

Definisi unit amatan (Ihalauw, 2003:178) adalah sesuatu yang dijadikan sumber 

untuk memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang unit 

analisis. Sesuatu yang dijadikan sumber itu bisa berupa individu (data primer) dan tempat 

atau organisasi (data sekunder). Dan untuk unit Amatan dalam penelitian ini adalah akun 

@Sulistumo. 

3.3.2 Unit Analisis 

Unit analisis adalah salah satu komponen dari penelitian kualitatif. Secara 

fundamental, unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud 

dengan kasus dalam penelitian. Dalam studi kasus klasik, kasus mungkin bias berkenaan 

dengan seseorang, sehingga perorangan merupakan kasus yang akan dikaji, dan individu 

tersebut unit analisis primernya (Yin, 2014:30). 

Berdasarakan pengertian unit analisis di atas dapat disimpulkan bahwa unit analisis 

dalam penelitian ialah subjek yang akan diteliti kasusnya. Dengan demikian unit analisis 

dalam penelitian ini adalah bagaimana Personal Branding Sulistiyono melalui akun 

instagram pribadi @Sulistumo. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Moleong (2008:157) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data yang utama 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan. Sementara dari sumber yang berbeda 

Arikunto (1998:114) menyatakan bahwa yang dimaksud dari sumber data di sini adalah subyek dari 

mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

3.3.1 Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh observasi akun Instagram @Sulistumo dan 

wawancara dengan Sulistyiono. 

3.3.2 Data Sekunder 

Menurut Sugiono (2008:402) data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data”. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari 

Sulistumo sebagai salah satu pengelola promotion marketing dari Brand Starcross Salatiga 

dan Yogyakarta dan salah satu Influncer Lokal yang sudah dipercayai sebagai Brand 

Ambassador dari Brand BUCK STORE dan VANS INDONESIA di bidang Skateboard. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan sumber pengambilan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan data 

primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek/subyek yang diteliti disini adalah 

Sulistiyono, melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa observasi, wawancara 

maupun penggunaan instrumen pengukuran lainnya yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan 

peneliti (Adi, 2004:57). 

3.4.1 Observasi 

Purwanto (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:94) mengatakan istilah observasi 

adalah metode atau cara menganalisis dan pencatatan secara sitematis mengenai tingkah 

laku dengan cara melihat atau mengamati langsung individu atau kelompok yang dituju. 

Peneliti melakukan observasisecara partisipan (participant observation), yaitu peneliti 
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akan terlibat dengan kegiatan subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2008:106). Tujuan dilakukan pengamatan 

ini terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku yang nyata dan 

memahami perilaku tersebut (Adi, 2004:70). 

Melalui observasi peneliti ingin mengungkap hal yang berhubungan dengan perilaku 

yang muncul saat wawancara berlangsung dan saat subjek sedang melakukan aktivitasnya, 

seperti: 

1. Perilaku yang muncul 

2. Intonasi suara 

3. Bahasa tubuh 

4. Perilaku prososial yang muncul 

5. Hubungan dengan orang lain (orang dalam atau luar komunitas) 

Hal ini bertujuan sebagai teknik pendukung dalam proses wawancara agar peneliti mampu 

memperoleh keabsahan data melalui triangulasi teknik. 

3.4.2 Wawancara 

Di samping observasi lapangan, peneliti juga menggunakan metode wawancara 

untuk pengumpulan data. Menurut Adi (2004:72) wawancara merupakan metode 

pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti 

dengan  sumber  data. 

Wawancara dilakukan karena ada anggapan bahwa hanya subyeklah atau sebagai 

narasumber peneliti yaitu Sulistiyono yang mengerti tentang diri mereka sendiri 

sehingga informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan atau alat lain, akan 

diperoleh melalui wawancara (Adi, 2004:73). Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan 

narasumber secara mendalam kepada Sulistumo sebagai salah satu pengelola promotion 

marketing dari Brand Starcross Salatiga dan Yogyakarta dan salah satu Influncer Lokal 

yang sudah dipercayai sebagai Brand Ambassador dari Brand BUCK STORE dan VANS 

INDONESIA di bidang Skateboard. 
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Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, metode wawancara dapat pula 

dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau skype. Tujuan dari 

wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, sebagai 

pihak yang diwawancara untuk dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

sebagai pihak yang diajak wawancara dapat dimintai pendapat, dan ide- idenya. 

 

3.5 Teknik Keabsahan Data 

Agar penelitian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka perlu diadakn uji 

keabsahan data atau kredibilitas data. Uji kredibilias data dilakukan dengan uji triangulasi. Dalam 

pengujian ini kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. 

Dalam pernelitian ini peneliti akan melakukan triangulasi sumber dengan melakukan 

wawancara. Selain itu peneliti juga menggunakan satu narasumber yang bersangkutan secara 

langsung untuk mendapatkan beragam persepektif atau pandangan dan juga bukti data secara 

langsung. Peneliti juga mengharapkan dapat memperkuat hasil wawancara dan analisis peneliti. 

Peneliti melakukan wawancara dengan seorang ahli atau psikologi, ahli komunikasi dan ahli 

ekonomi untuk mendapatkan suatu hasil data yang lebih mendalam dan dapat memperkuat analisis 

peneliti. Pada teknik triangulasi teknik penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, 

observasi dan juga pengumpulan dokumentasi untuk sumber data yang sama. 
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