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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Di dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian analisis 

kualitatif deskriptif dengan cara mendokumentasi unggahan foto di akun 

Instagram @Jokowi. Metode analisis isi sendiri adalah pendekatan penelitian 

yang menggunakan kata-kata atau metode kualitatif lainnya. Metode analisis isi 

bersifat sistematis dan transparan (Ahuvia dalam Drisko & Maschi, 2016: 21). 

Menurut Jane dalam Drisko & Maschi (2016), metode penelitian analisis ini 

merupakan metode yang fleksibel. Sebuah metode yang dapat meneliti kunci 

utama dari sebuah penelitian, subjek, dan objek dari sebuah teks. Hasil dari 

penelitian ini biasanya dituliskan dalam sebuah tulisan, namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa beberapa informasi tersebut bisa hilang di akhir penelitian 

Sedangkan kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk meringkas secara 

komprehensif peristiwa yang terjadi setiap hari dalam sebuah penelitian. 

Peneliti yang melakukan studi kualitatif deskriptif mengamati peristiwa yang 

mungkin terjadi. Desain dari penelitian kualitatif deskriptif biasanya 

merupakan kombinasi pilihan yang bersifat rasional yang berkombinasi dengan 

sampel, kumpulan data, dan teknik representasi. Penelitian kualitatif deskriptif 

merupakan metode yang menjadi pilihan ketika meneliti deskripsi dari sebuah 

fenomena yang diinginkan (Sandelowski, 2000). Dalam penelitian ini penulis 

akan mendeskripsikan bagaimana presentasi diri akun @Jokowi dalam 

menghadapi hoax. 

 

1.2 Jenis Data 

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang akan penulis dapatkan langsung dari 
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objek penelitian, dalam penelitian ini data primer berupa foto-foto, caption, 

beserta komentar dari akun @Jokowi dalam Instagram.  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa literatur 

berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang mendukung dan terkait dengan 

penelitian ini. 

 

1.3 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. 

1.3.1 Observasi. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

penulis melakukan observasi. Metode observasi adalah 

pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja serta sistematis 

mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pisis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan. Penulis akan melakukan observasi dalam 

penelitian ini adalah dengan melihat foto-foto dan caption beserta 

dengan komentar pada masing masing konten yang diunggahkan 

oleh akun @Jokowi ke dalam akun Instagramnya.  

 

1.3.2 Studi Pustaka. 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang 

diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun 

dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 

penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila 

didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah 

ada (Sugiyono, 2005:83). Dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan dan mencantumkan foto-foto dari akun Instagram 

@Jokowi yang sudah peneliti observasi dan akan di analisis.  
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1.4 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah foto-foto, caption, dan komentar 

yang telah diupload di akun Instagram @Jokowi. Sedangkan unit analisis 

adalah impresion management dari Jokowi di media sosial Instagram. 

1.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Setelah melakukan observasi, penulis menyeleksi bagian-bagian yang 

sesuai dengan penelitian. 

2. Tahap selanjutnya adalah peneliti mengelompokkan bagian-bagian 

yang telah diteliti sesuai dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. 

3. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data untuk bagian-bagian 

yang sudah dikelompokan dengan menggunakan Teori Impression 

Management dengan mengguanakan lima taktik dari Jones dan 

Pittman. 

4. Kemudian peneliti melakukan interprestasi atas hasil analisis 

berdasarkan pada konsep-konsep yang dipakai 

5. Tahap terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan dan hasil analisis 

dari data-data penelitian. 

1.6 Uji Keabsahan Sumber Data  

Dalam penelitian ini, untuk menguji sah tidaknya data adalah dengan 

menggunakan teknik triangulasi sumber data. Dalam proses ini, peneliti 

melakukan cross-check data dengan menggali informasi dari beberapa sumber 

lain yang memiliki latar belakang yang sama dengan sumber sebelumnya, atau 

juga dengan melakukan cross-check informasi yang diperoleh narasumber 

dengan cara melakukan studi pustaka dan observasi foto-foto yang 

diunggahkan untuk mengetahui cara yang dilakukan untuk melakukan 

presentasi diri dari narasumber itu sendiri, agar informasi yang akan digunakan 

menjadi informasi yang valid dan benar-benar sesuai dengan narasumber.  

 




