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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data dan dikemas ke dalam sebuah kalimat. Pengumpulan data 

kualitatif dapat bersumber dari hasil wawancara, dokumen yang tersedia atau hasil 

dari perbandingan sejarah.49 

Metode kualitatif berasal dari suatu fenomena yang unik atau khusus yang 

memiliki daya tarik untuk dianalisis. Metode ini hanya dapat diteliti pada konteks yang 

sama pada saat waktu berlangsungnya penelitian. Penulis memilih menggunakan 

metode kualitatif karena penulis lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu masalah yaitu mengenai Pemanfaatan Instagram sebagai 

Media Promosi pada Pameran Semarang Hijab & Expo. Selain itu metode penelitian 

ini lebih mengutamakan teknik analisis. Analisa tersebut diantaranya mengenai 

penerapan, fungsi dan juga implementasi Instagram sebagai media promosi terhadap 

pameran Semarang Hijab & Expo.  

Ada beberapa alasan mengapa dan kapan kita dapat melakukan penelitian 

kualitatif menurut Creswell. Pertama, kita memilih untuk menggunakan penelitian 

kualitatif karena pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Dalam penelitian kualitatif, 

pertanyaan penelitian sering kali dimulai dengan kata how atau what. Kata-kata 

tersebut mengarah kepada suatu alur berpikir “Apa yang terjadi?”….,“Bagaimana 

dapat terjadi?”,…. Alur berpikir tersebut tentu saja membutuhkan informasi yang 

berkaitan dengan alasan dan penjabaran dari suatu fenomena yang terjadi, yang 

                                                
49 Martono, Nanang. 2010. “Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder”. 
Jakarta: Rajawali Press. Hal. 81 
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menggelitik penulis untuk mencari tahu secara mendalam dari fenomena tersebut.50 

Hal tersebut sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Penerapan 

Instagram sebagai Media Promosi pada Pameran Semarang Hijab & Expo”. 

Kedua, penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari subjek dalam latar 

alamiah. Latar alamiah yang dimaksud adalah lingkungan alami, normal, dan tanpa 

adanya intervensi atau perlakuan yang diberikan oleh peneliti. Situasi yang diteliti 

benar-benar natural dan apa adanya.51 Ketiga, penelitian kualitatif menjadikan peneliti 

sebagai active learner yang menceritakan fenomena yang dialami murni dari sudut 

pandang subjek daripada bercerita atas nama dirinya sebagai seorang “ahli”. Hal ini 

berhubungan dengan salah satu fungsi peneliti dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai 

“katalisator”, walaupun lebur menjadi satu dengan subjek dan lingkungan yang diteliti, 

tetapi tidak ikut larut dalam hal penyajian data.52 Oleh sebab itu, berdasarkan 

penjabaran yang telah disampaikan Penulis di atas, maka Metode Penelitian Kualitatif 

adalah pilihan yang tepat untuk penelitian ini. 

3.2 Proses Pengumpulan Data 

 

Penulis menggunakan teknik analisis data triangulasi dikarenakan relevan 

dengan penyusunan data dan realitas penulis selama di lapangan. Melakukan 

pengumpulan data melalui observasi pada pameran Semarang Hijab & Expo, 

pengumpulan data dokumentasi yang di unggah di Instagram dan terakhir melakukan 

wawancara kepada pihak-pihak yang bersinggungan langsung. Data yang diterima 

harus akurat, oleh sebab itu untuk memudahkan Penulis dalam mengolah data 

digunakan metode triangulasi yang mengutamakan validitas dan reliabilitas.53 Norman 

K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai penggabungan berbagai metode yang 

                                                
50 Herdiansyah, Haris. 2010. “Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial”. Jakarta: 
Salemba Humanika, Hal. 15 
51 Ibid. Hal. 16 
52 Ibid. Hal. 17 
53 Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP press Group. hal.28 
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digunakan untuk meneliti fenomena yang saling terkait dari cara pandang yang 

berbeda. Triangulasi menurutnya termasuk dalam empat hal, yaitu:54  

1. Triangulasi metode, metode ini dilakukan dengan cara membanding informasi 

atau data dengan data yang berbeda. Penelitian kuantitatif biasanya 

menggunakan metode wawancara, observasi dan survei. Agar memperoleh 

kebenaran informasi penelitian yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai 

informasi, penelitian ini dapat menggunakan dua metode wawancara bebas 

dan terstruktur. Atau, penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi 

untuk mengecek kebenaran. Dilain hal, peneliti juga dapat menggunakan 

narasumber yang berbeda guna mengecek kebenaran informasi. Maka dari itu 

triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari 

narasumber penelitian didapati keraguan kebenarannya. Triangulasi tidak 

perlu dilakukan jika kebenaran informasi sudah jelas contohnya berupa teks, 

naskah/transkrip, film, novel dan sejenisnya. Namun demikian aspek 

triangulasi lainnya tetap dijalankan.55 

2. Triangulasi antar-peneliti, khasanah pengetahuan mengenai informasi yang 

digali dari narasumber penelitian dapat diperkaya dengan teknik ini agar tidak 

merugikan peneliti dan menimbulkan bias baru dari triangulasi maka peneliti 

perlu memperhatikan bahwa narasumber yang diajak menggali informasi/data 

harus memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan.56 

3. Triangulasi sumber data, misalnya dokumen sejarah, dokumen tertulis, arsip, 

catatan resmi, catatan/tulisan pribadi serta gambar atau foto dan juga melalui 

wawancara dan observasi terlibat (participant observation).57  

                                                
54Rahardjo, Mudjia. Triangulasi dalam penelitian kualitatif. 2010. Online. Internet. 4 April 2021. 
http://repository.uin-malang.ac.id/1133/ hal 2 
55 Ibid. hal 2 
56 Ibid. hal 2 
57 Ibid. hal 2 

http://repository.uin-malang.ac.id/1133/
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Agar memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap penelitian ini, maka 

peneliti akan mengumpulkan data dengan cara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Triangulasi Sumber 

Sumber: Olahan Pribadi 

 

Data hasil wawancara yang penulis dapatkan melalui dua narasumber 

Koordinator Regional Jateng & DIY Imperium MICE Management dan Koordinator 

Event & Promosi Semarang Hijab & Expo, akan dibandingkan dengan hasil observasi 

pada unggahan @promotor_imperium_indonesia mengenai pameran Semarang Hijab 

& Expo. Dengan membandingkan keduanya, maka penulis berharap mendapatkan 

data yang valid. Hingga pada akhirnya, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian yang ditemukan dan mampu memecahkan apa yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini. 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara secara umum dapat diartikan melakukan komunikasi secara 

langsung dengan semua narasumber. Dimana di dalamnya terjadi proses tanya jawab 

antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara yang digunakan oleh penulis 

 

Narasumber Semarang 

Hijab & Expo 

Obervasi akun 

@promotor_imperium_indonesia 

Dokumentasi akun 

@promotor_imperium_indonesia 
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adalah wawancara pedoman. Wawancara pedoman adalah wawancara mendalam 

sesuai dengan kebutuhan penulis sehingga lebih terfokus dan sistematis.58 

Untuk mengetahui informasi lebih dalam dan akurat tentang bagaimana 

penerapan Instagram sebagai media promosi di Semarang Hijab & Expo, peneliti 

melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang bersinggungan langsung 

dengan acara tersebut, berikut deskripsi singkat narasumber yang diwawancarai:  

1. Narasumber 1 (Wahyuningsih) 

Wahyuningsih atau yang lebih dikenal dengan Yuni Kanaya adalah 

seorang wirausaha (entrepreneur) yang cukup sukses. Yuni lahir di kota 

Makassar, pada tanggal 28 mei 1965.  Sejak Perguruan Tinggi, Yuni memiliki 

kegemaran yang tinggi di bidang fashion. Hingga akhirnya pada tahun 1998 

Yuni mencoba untuk menyalurkan kegemarannya tersebut dengan menjadi 

partisipan tenant di pusat perbelanjaan dengan menjual baju-baju muslim pada 

acara pameran di pusat perbelanjaan. Dari hasil usahanya, Yuni berhasil 

membuka sebuah outlet dan menciptakan brand sendiri dengan nama “Yuni 

Kanaya Butik” di kota Semarang. Dia terus berusaha mengembangkan butik 

yang ia miliki dengan memanfaatkan media publikasi dengan maksimal.  

Selama Yuni membuka usahanya, dia juga mengikuti pameran - 

pameran di pusat perbelanjaan sebagai usaha memperluas pasar bisnisnya. 

Ketekunan dan kesabaran dari Yuni berbuah manis, tahun 2009 Yuni 

dipercaya menjadi Koordinator Imperium MICE Management. Ketika diberikan 

kepercayaan tersebut, Yuni berhasil menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik serta memberikan kontribusi yang besar untuk 

perusahaan. Akhirnya tahun 2017 Yuni dipercaya sebagai Koordinator 

                                                
58 Ibid. Hal. 160 
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Regional Jawa Tengah-DIY untuk Imperium MICE Management yang 

termasuk membawahi pameran Semarang Hijab & Expo. 

 

2. Narasumber 2 (Naya Safira) 

Naya Safira adalah anggota dari Imperium MICE Management dan juga 

menjabat sebagai koordinator event & promosi di Semarang Hijab & Expo. 

Naya lahir di kota Makassar, pada tanggal 17 November 1996. Naya adalah 

seseorang yang aktif dalam berorganisasi dan juga memiliki jiwa 

kepemimpinan (leadership) yang tinggi. gadis kelahiran Makassar ini 

merupakan lulusan management bisnis dari salah satu universitas di Malaysia. 

Sesuai dengan jurusan yang ia ambil, Naya berusaha mengembangkan 

kemampuannya dengan mencoba peruntungan bisnis di dunia fashion dengan 

membuka apparel kecil - kecilan.  Dari usaha kecilnya yang dimulai dengan 

berjualan di kampusnya hingga daerah sekitar tempat tinggalnya, usaha Naya 

pun berkembang dan namanya mulai dikenal. Hingga akhirnya tahun 2018 

Naya ikut berpartisipasi dalam sebuah pameran fashion muslim dan bertemu 

dengan pihak Imperium MICE Management. Karena potensi yang ia miliki, 

maka pertengahan tahun 2019, Naya bergabung dengan Imperium MICE 

Management dan langsung dipercayai sebagai Koordinator event dan promosi 

Semarang Hijab & Expo. 

Rancangan Teknis Pelaksanaan Wawancara: 

Berikut adalah pelaksanaan teknis wawancara yang dikemas dalam 

konsep operasional wawancara. Konsep operasional wawancara disajikan 

penulis dalam bentuk kerangka poin-poin wawancara hingga ke daftar 

pertanyaan yang dibuat untuk narasumber. 

i. Kerangka Poin Wawancara: 

a. Lokasi Objek Penelitian; 

b. Sejarah dan Perkembangan Objek; 
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c. Kelebihan Objek Penelitian; 

d. Gambaran umum event yang diteliti; 

e. Sasaran yang dituju; 

f. Pelaksanaan event yang diteliti; 

g. Media sosial yang digunakan; 

h. Kelebihan menggunakan Instagram; 

i. Kendala penggunaan Instagram; 

j. Fitur Instagram yang digunakan Semarang Hijab & Expo 

sebagai promosi. 

ii. Contoh Pertanyaan wawancara: 

a. Apakah Semarang Hijab & Expo itu? 

b. Bagaimanakah perkembangan Semarang Hijab & Expo? 

c. Media sosial apa saja yang digunakan Semarang Hijab & 

Expo? 

d. Apakah Instagram menjadi fokus media promosi Semarang 

Hijab & Expo? jika iya, apa alasannya? 

b. Observasi 

Dalam penelitian ini, Penulis memilih menggunakan observasi tidak 

terlibat. Observasi ini bersifat sistematis yaitu direncanakan dengan baik 

sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan untuk melihat seperti apa 

komunikasi yang berlangsung dan melihat kejadian di lapangan secara 

langsung. Oleh sebab itu, Penulis datang dan mengamati secara langsung 

pelaksanaan pameran Semarang Hijab & Expo. Selain itu, Penulis juga 

melakukan observasi terhadap akun Instagram Semarang Hijab & Expo 

melalui akun @promotor_imperium_indonesia. 

Untuk mendukung observasi ini, Penulis melakukan persiapan 

mengenai apa yang harus dilakukan ketika di lapangan dan membuat catatan 

tertentu. Berikut tahapan observasi yang dilakukan oleh penulis: 
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i. Mempersiapkan wawancara 

ii. Membuat janji dengan narasumber mengenai waktu dan lokasi 

wawancara 

iii. Melakukan wawancara (pelaksanaan wawancara) 

iv. Menutup wawancara 

v. Menyimpulkan hasil wawancara 

c. Dokumentasi 

Studi Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data-data dengan 

melihat dokumen yang sudah ada pada objek penelitian. Teknik ini dilakukan 

dengan cara memanfaatkan dokumentasi yang sudah disediakan Imperium 

pada akun instagram @promotor_imperium_indonesia untuk mendapatkan 

informasi terkait pameran Semarang Hijab & Expo. 

 

3.3 Lokasi dan Subjek Penelitian 

 

a. Lokasi 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kedai Kopi Luwak, Lantai 2, Paragon Mall 

Semarang. Tepatnya di Jalan Pemuda Nomor 118, Semarang Tengah, Kota 

Semarang. Pada tanggal 20 Desember 2020, pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. 

b. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Semarang Hijab & Expo. Namun, Dimana penulis 

akan lebih fokus mengamati  kegiatan Semarang Hijab & Expo yang diunggah 

dalam akun Instagram @promotor_imperium_indonesia hal - hal yang diamati 

oleh penulis pada postingan yaitu, selama periode pameran Semarang Hijab 

& Expo berlangsung hingga unggahan terakhir event tersebut. Hal-hal yang 

diamati oleh Penulis antara lain: video, caption, unggahan foto, komentar, 

jumlah likes, jumlah followers, dan hastag yang digunakan sebagai media 

promosi pameran Semarang Hijab & Expo.  



36 
 

Selain melakukan pengamatan melalui akun Instagram, penulis juga 

melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam pameran 

Semarang Hijab & Expo. Narasumber adalah Koordinator Imperium Regional 

Jateng - DIY dan Koordinator Event dan Promosi Semarang Hijab & Expo. 

Alasan memilih keduanya karena mereka memahami tentang penelitian ini dan 

sesuai dengan bidang mereka di Semarang Hijab & Expo. 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis Data menurut Seiddel adalah proses berjalannya pengumpulan 

data melalui 3 tahapan yaitu, mencatat, mengumpulkan dan berpikir. Mencatat yang 

dimaksud adalah memberikan catatan hasil lapangan, dengan memberikan kode 

supaya sumber data tetap dapat ditelusuri. Tahap kedua Mengumpulkan, 

mengumpulkan adalah memilah - milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar dan membuat indeksnya. Tahap terakhir berpikir, berpikir adalah 

dengan berjalannya kedua langkah sebelumnya peneliti sembari membuat agar 

kategori data mempunyai makna, mencari dan menemukan pola serta hubungan dan 

membuat temuan - temuan umum.59 

Teknik Analisis Data terdiri dari tiga model yaitu: Metode Perbandingan Tetap 

(constant comparative method), Metode Analisis Data menurut Spradley dan Metode 

Analisis Data menurut Miles & Huberman. penelitian ini akan menggunakan teknik 

Analisis Data Miles & Huberman (Interactive Model), karena dirasa tepat pada 

penelitian ini. Teknik analisis data Interactive model memiliki tiga komponen yaitu:60 

a. Penyajian Data 

Mengelompokan data yang sudah ada dan mengaitkan data sehingga menjadi 

satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Data ini diperoleh dari akun 

Instagram @promotor_imperium_indonesia. 

                                                
59 Moleong, Prof. Dr. Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. 2007. Bandung. PT Remaja Rosdakarya 
60 Ibid. hal 32 



37 
 

 

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah pengelompokan data menjadi beberapa bagian, dan 

menyimpan data dari hasil wawancara yang ingin diteliti menggunakan teori. 

Menyusun rancangan konsep dan penjelasan sesuai tema data yang 

bersangkutan. Penarikan dan pengujian kesimpulan seluruh data yang 

diperoleh oleh Penulis, akan disimpulkan setelah adanya proses analisis data 

sampai selesai. Dimana pengelompokan data dikumpulkan saat setelah 

melakukan wawancara kepada narasumber dari Semarang Hijab & Expo. 

c. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan 

Penulis pada dasarnya akan mengumpulkan data yang diperoleh setelah 

dilakukannya proses analisis pada seluruh data hingga selesai. 

 

Berikut adalah model teknik analisis data Interactive model oleh Miles dan Huberman 

(1994): 

Gambar 3.2 Analisis Data Interactive 

Sumber: Pawito, 2007 

 

 

 

 

 

Gambar 3. SEQ Gambar \* ARABIC \s 1 1 Analisis 
Data Interactive 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Semarang Hijab & Expo 

Semarang Hijab & Expo adalah pameran fashion wanita muslimah yang sudah 

diselenggarakan sejak tahun 2018. Pameran ini dikelola oleh Imperium MICE 

Management yang berkantor pusat di Kota Makassar yaitu di Jalan Hotel Sahid Jaya 

Makassar, Jalan Dr. Sam Ratulangi, nomor 33, 90132, Bonto Biraeng, Kec.Makassar, 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90125, dengan nomor telepon (0411) 2068333. 

 

Gambar 4.1 Map Imperium MICE Management pusat, Makassar 

Sumber : Google Maps 

Konsep Semarang Hijab & Expo ini berbeda dengan pameran lain yang pernah 

diselenggarakan Imperium MICE Management. berangkat dari keresahan 

wahyuningsih (Yuni Kanaya) selaku Koordinator Regional Imperium JATENG & DIY, 
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