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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.   Strategi Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk 

menjelaskan manajemen personal branding yang dibentuk oleh informan. Menurut 

Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneltian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara 

deskripsi kata-kata serta bahasa pada konteks alamiah.
38

 

Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan sebagai pendekatan studi 

kasus yang memusatkan pada kasus intensif dan rinci. Metode studi kasus sendiri 

yaitu uraian dan penjelasan secara komprehensif mengenai berbagai aspek seorang 

individu, suatu kelompok, organisasi, program, atau situasi sosial.
39

 Oleh karena itu, 

sehubungan dengan penelitian ini, fenomena yang terjadi pada Nabila dapat berbeda 

dengan penelitian lain apabila informannya berbeda. 

3.2.   Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang 

diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian data sekunder yang diperoleh dari studi 

dokumentasi melalui unggahan konten instagram @nabilajuly, ditambah literatur 

seperti buku fisik, e-book berdasarkan kajian ilmu komunikasi, skripsi dan jurnal. 

                                                           
38 Lexy J.Moleong.  2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 6 
39 Deddy Mulyana. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosda. Hal.201 



28 

 

Menurut Arikunto data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, 

sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur.
40

 

3.3.   Karakteristik Informan 

Menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampeldengan pertimbangan 

tertentu.
41

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Subjek pemilik akun instagram @nabilajuly bernama Nabila Julianti, berumur 

22 tahun, berjenis kelamin wanita 

b. Subjek memiliki pengikut paling tinggi di Semarang yaitu sebesar 61 K 

c. Subjek telah lama dan intensif mengunggah konten foto berisi padu padan 

gaya hijab bohemian 

d. Subjek dikenal sebagai selebgram berprestasi dibidang kecantikan dan 

modeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Perbandingan 3 akun selebriti instagram berhijab di Kota Semarang 

                                                           
40 Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka 

Cipta. Hal.184 
41 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal.68 
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Gambar 3.2 Nabila Julianti dalam kegiatan modeling dan kecantikan 
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3.4.   Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua 

metode yaitu sebagai berikut : 

3.4.1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data sebagai data primer yang dilakukan peneliti yaitu 

wawancara terstruktur secara langsung dengan informan. Peneliti menyiapkan 

sejumlah pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang dijadikan data. 

Adapun hal yang dijadikan materi wawancaranya  yaitu tentang manajemen personal 

branding dimensi, dasar dan karakteristik. Wawancara adalah cara menghimpun 

bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak 

berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan.
42

 

Terkait dengan penelitian ini hal-hal yang digali saat mengumpulkan data 

melalui wawancara yaitu : 

a. Proses perencanaan dimensi, dasar, karakteristik personal branding 

b. Proses pengorganisasian dimensi, dasar, karakteristik personal branding 

c. Proses pelaksanaan dimensi, dasar, karakteristik personal branding 

d. Proses pengawasan dimensi, dasar, karakteristik personal branding 

3.4.2. Studi Dokumentasi 

Kemudian sebagai data sekunder, peneliti menggunakan teknik studi 

dokumentasi sebagai data pendukung. Pada tahap ini peneliti akan mengamati 

kumpulan unggahan foto pada akun instagram @nabilajuly. Pengamatan ini 

                                                           
42 Anas, Sudijono. 1996. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Hal.82 
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dikhususkan hanya untuk foto yang berisi padu padan gaya hijab bohemian seperti 

fesyen, caption, jumlah like dan respon komentar. 

Hadari menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data 

melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku 

mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.
43

 

3.5.   Teknik Analisis Data 

   Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model analisis mengalir 

(flow analysis models) yaitu dengan melakukan reduksi data, lalu penyajian data 

kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga hal tersebut dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data.
44

 

 

Diagram 3.1 Komponen analisis data model mengalir 

Sumber: Miles andHuberman (1992:20) 

 

                                                           
43 Hadari Nawawi. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 33 
44 Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-

metode Baru. Jakarta: UIP. Hal. 20 
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Adapun tahapan yang peneliti lakukan sesuai dengan model analisis tersebut 

yaitu : 

3.5.1.   Reduksi Data 

Pada tahap ini peneliti akan memilih dan menyederhanakan data. Kemudian 

dilakukan pengelompokan berdasarkan kebutuhan yaitu meliputi manajemen tahapan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembentukan personal 

branding. 

3.5.2.   Penyajian Data 

Selanjutnya ialah data disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan transkrip 

kemudian dideskripsikan melalui kata-kata (narasi). Tabel akan berisi nilai berupa 

angka dari konten yang dianalisa, gambar yang berisi foto padu padan gaya hijab 

bohemian, transkrip berisi hasil wawancara langsung dengan informan. 

3.5.3.   Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyusun semua rangkaian 

manajemen pembentukan personal branding, lalu menemukan makna data untuk 

dikorelasikan sebagai kegiatan komunikasi. Pemaknaan penelitian diduga bahwa 

informan secara konsisten dan terus menerus membentuk personal branding dirinya 

melalui media sosial instagram sebagai seorang selebgram yang memadupadankan 

gaya fesyen hijab bohemian. 

 

 

 




