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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif , karena dengan metode ini peneliti bisa melihat 

suatufenomena secara mendalam dan menyeluruh dalam hal ini adalah eksistensi 

diri koumintas fotografi Pekanbaru (KFP) dalam media sosial. 

Metode kualitatif mengacu pada prosedur-prosedur penelitian 

yangmenghasilkan data deskriptif (kata-kata, tertulis maupun lisan) yang 

dinyatakanorang itu sendiri, atau perilaku yang diamati. 
33

 

Pendekatan ini menempatkan individu dalam kerangka menyeluruh 

(holistik setting), tidak diisolasi dalamvariabel-variabel tertentu. Penelitian 

mengembangkan konsep menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian 

hipotesa).
34

 

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam tradisi ilmu pengetahuan sosial 

yang fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan 

peristilahannya. 

Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan 

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengankenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dengan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan 

lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan 

terhadap nilai-nilai yang dihadapi. 

Metode deskriptif kualitatif memusatkan perhatiannya pada fakta-fakta 

sebagaimana keadaan sebenarnya. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian 
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ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai eksistensi diri 

komunitas fotografi pekanbaru(KFP) dalam media sosial. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di komunitas fotografi Pekanbaru(KFP). Komplek 

Beringin Indah  JL. Mahoni NO 87 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, 

Pekanbaru, Riau. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung 

(observasi) dan wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, arsip 

dan lainnya sebagai bahan pelengkap penelitian. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. 

Yang akan menjadi informan kunci dalam proposal yang akan penulis teliti adalah 

Yopika Chandra (pengguna media sosial atau simpatisan KFP) dan Ridho Pratama 

(pengguna media sosial atau simpatisan KFP), serta Teguh Prasetyo(pengguna 

media sosial atau simpatisan KFP) yang menjadi informan pendukung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Observasi  adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

menggunakan pengamatan terhadap obyek secara langsung atau tidak 

langsung.
35

 

 Metode observasi bisa juga diartikan sebagai pengamatan atau 

pencatatan data dengan sistematis fenomena yang di selidiki.
36
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2. Wawancara 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dengan mengungkapkan petanyaan-pertanyaan kepada informan, 

wawancara bersama berhadapan langsung antara interviewer dengan 

informan dan kegiatannya dilakukan secara lisan.
37

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

tertulis terutama arsip-arsip tentang pendapat dan teori yang berhubungan 

dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.
38

 

 

F. Validitas Data 

Menurut Nursalam validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalitan atau kesahihan atau instrumen. Dari beberapa pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa validitas adalah suatu ukur yang menunjukkan tingkat 

ketepatan dan kesahihan suatu instrumen. Instrumen harus dapat mengukur apa 

yang seharusnya diukur, jadi validitas menekankan pada alat pengukuran atau 

pengamatan. 

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk  keperluan  pengecekan atau  

sebagai  pembanding terhadap data itu.
39

  

Dalam peneltian ini penulis menggunakan triangulasi data antar  

narasumber yaitu membandingkan hasil wawancara sumber data primer dengan 

primer dan  sumber data primer dengan sumber data sekunder. 
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G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif.Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji 

hipotesis atau membuat prediksi.
40

 

Metode kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi di 

lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non-statistik meskipun tidak selalu 

harus mencantumkan penggunaan angka.  

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat  deskriptif, cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, serta proses, makna dan 

perspektif subyek atau partisipan lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

dengan fakta dilapangan. 

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah sebagai 

prosedur penelitian yang manghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis 

dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40

 Rakhmat jalaludin, Psikologi Komunikasi (Edisi Pertama), (Bandung: PT Remaja 

Rusdakarya, 2004), hlm 3. 
41

J.Lexy Moelong, Prosedur Penelitian,(Bandung: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 3. 


