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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan metode kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif adalah upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan 

menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta dan bukti yang ada. 

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian 

mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat dinikmati dari 

individu, kelompok masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks 

setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konstruktivisme. 

Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana self disclosure yang 

ditunjukkan oleh Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau berdasarkan 

latar belakang dan status mahasiswa tersebut. 
41

 

Dalam penelitian kualitatif, penelitian ini bermaksud untuk memahami 

fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara deskriptif dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
42

 

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berada di Jl. Hr. Soebrantas, no. 155. 

Km 15, simpang baru-Panam, Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

februari sampai Mei 2019. 

 

 

                                                             
41

Basrowi Sudjarwo, Manajemen Penelitian Sosial. (Bandung: Mandar Maju, 2001),  45. 
42

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2005), 6. 



 34 

C. Sumber Data 

a. Sumber Data Utama (Key Informan) 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, 

dan tindakan, atau orang yang diwawancarai, serta dokumen
43

. Yang 

menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang 

telah di tentukan oleh peneliti. Disini peneliti mengambil rumus Isaac dan 

Michael yang memberikan kebebasan dalam menentukan jumlah sampel 

berdasarkan tingkat 1%, 5% dan 10%. Dengan jumlah mahasiswa public 

relation kurang lebih sebanyak 480 orang maka peneliti mengambil 

sebanyak 8 mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi public 

relations sebagai responden yang terdiri dari semester IV,VI.VIII. 

Resonden ini dipilih berdasarkan followers mereka diatas 1.200 sehingga 

mereka mampu mewakili teman-teman lainnya. Mereka adalah: 

Tabel 3.1  

Data Informan Penelitian 

 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Semester Nama Akun 

1 Desri Yani  P IV @desri.yanii 

2 Kannia Mustikawati P IV @kanniamw 

3 Anggella Safitri P IV @kagegegeaaaak 

4 Azrikha Dewita P VI @azrikadewita 

5 Muhammad Iqbal L VI @iqbal.m 

6 Desti Nurul P VIII @destinurulf 

7 Fariz Muhammad L VIII @fariz08 

8 Tamara Pratiwi P VIII @tamarapratiwi_ 

 

b. Sumber Data Pelengkap 

Adapun tehnik penentuan informan adalah tenik Purposive dimana 

informan diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif penulis, 

dengan begitu penulis menentukan sendiri informannya.
44
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Interview (wawancara) yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informasi atau autoritas atau ahli 

yang berwenang dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi 

sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun tehnik pengumpulan data 

yang penulis lakukan yakni melalui Rekam, Reduksi, dianalisis dalam 

bentuk kata-kata kemudian di edit dan hasil.  

2. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi 

penelitian untuk melihat secara ril yang terjadi di Instagram Stories para 

subjek penelitian. Observasi yang saya lakukan adalah observasi tidak 

terlibat, dimana saya hanya mengamati secara langsung kegiatannya. 

3. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

terutama arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat dan teori yang 

berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian. Disini peneliti 

juga mengambil dokumentasi dari screenshot instagram stories dari 

responden dari handphone. 

 

E. Validitas Data 

Validitas adalah kapasitas daya tahan kebenaran dan kesahihannya 

baik menyangkut data maupun analisis.
45

 Untuk mencapai tingkat validitas 

instrument penelitian, alat ukur haruslah memiliki akurasi yang baik terutama 

apabila alat ukur tersebut digunakan sehingga validitas akan meningkatkan 

bobot kebenaran data yang diinginkan peneliti. Untuk mencapai tingkat 

validitas instrument penelitian, maka alat ukur yang dipakai dalam instrument 

juga harus memiliki tingkat validitas yang baik. Untuk menilai keabsahan data 

kualitatif dalam analisis data, perlu melakukan triangulasi peneliti, metode, 

teori dan sumber data. Triangulasi adalah teknik menganalisis jawaban subjek 

dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) 

yang tersedia dan jawaban subjek di cross-check dengan dokumen yang ada.
46
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F. Teknik Analisis Data 

Menurut Sumadi Surya Brata secara harfiah, penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) 

mengenal situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Adapun teknik analisis data 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu 

menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang di teliti dalam bentuk 

kalimat bukan dalam bentuk angka, penarikan kesimpulan dengan cara data 

yang diperoleh lalu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang 

kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Analisa data merupakan upaya mencari data dan menata data secara sistematis 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
47
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