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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

IV.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. 

Metode pendekatan dalam analisis isi terbagi dalam dua aliran yaitu kuantitatif 

(positivisme) dan kualitatif (antipositivistik) (Bungin, 2017).  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Analisis isi dapat 

digunakan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif (Shannon, 2005). 

Menurut Julien dalam Sloan & Quan-Haase (2017) metode kuantitatif dapat 

menjawab pertanyaan “apa” sedangkan kualitatif dapat menjawab pertanyaan 

“mengapa?” dalam menyelidiki persepsi dan dalam melakukan analisis isi kualitatif 

untuk foto, peneliti dapat mengidentifikasi content atau yang disebut isi, secara 

langsung mengidentifikasi objek yang terbukti dalam foto atau dapat melakukan 

analisis komunikasi simbolik yang tidak terlihat secara langsung yang dimana 

secara tidak sadar dapat dipastikan secara fisik.  

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ingin mengetahui lebih 

dalam dalam suatu masalah dan penelitian kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui persepsi milenial berlibur dengan kapal pesiar Dream Cruises. 

IV.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif. 

Menurut Julien dalam Sloan & Quan-Haase (2017) dalam analisis isi kualitatif 
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secara induktif menghasilkan kode atau tema melalui analisis data. Kode dapat 

diwakilkan kategori pada tingkat permukaan yang dimana secara fisik dapat dilihat 

melalui gambar atau tingkat makna yang dilihat lebih dalam seperti makna simbolik 

atau konotatif. Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif, yang salah satu kategorinya adalah metode analisis 

isi.  

Menurut Bauer dalam Flick (2014) Pendekatan kualitatif analisis isi adalah 

salah satu prosedur klasik untuk menganalisis bahan tekstual, dari manapun bahan 

ini berasal, data dapat berupa dari produk media hingga data wawancara. Analisis 

isi dapat berupa semua jenis komunikasi yang direkam yaitu transkrip wawancara, 

percakapan, protokol pengamatan, video, dokumen dan lainnya (Mayring, 2014). 

Analisis isi terbagi menjadi 3 pendekatan yaitu conventional, directed dan 

summative (Shannon, 2005). pada penelitian ini analisis isi kualitatif yang 

digunakan adalah conventional, dalam pendekatan yang dimana penelitian ini 

bermula dari observasi dan pengodean ketika melakukan analisis data, setelah itu 

kode-kode yang didapatkan berasal dari data. (Shannon, 2005). 

Menurut Bungin (2017), untuk melakukan penelitian analisis isi, penelitian 

ini terdiri dari berbagai tahapan, yaitu: 

1. Menentukan Permasalahan 

Dalam tahapan ini peneliti menemukan permasalahan yang terlansir 

pada travel.detik.com (2017) yang memperlihatkan fakta bahwa 

presentase dari penumpang kapal pesiar milenial termasuk dalam 
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kategori yang paling rendah. Fahriek Tawfik selaku direktur dari 

Princess Cruise menyatakan bahwa milenial mempunyai mispersepsi 

dengan liburan menggunakan kapal pesiar sehingga, dengan demikian 

hal itu berdampak dalam presentase penumpang kapal pesiar generasi 

milenial menujukan angkat yang sangat rendah. 

 

2. Menyusun Kerangka Pemikiran 

Dalam tahapan ini peneliti diharapkan telah mampu merumuskan gejala 

atau permasalahan yang diteliti yang di mana peneliti sudah mempunyai 

definisi konseptual (conceptual definition) telebih dahulu. Definisi 

konseptual pada penelitian ini adalah teori persepsi yang dikemukakan 

oleh Devito (2007) yang menjadi alat bantu untuk menafsirkan data 

untuk proses dalam pembentukan persepsi milenial melalui media sosial 

Dream Cruises  yaitu Instagram (@DreamCruiseLine) dan dilanjutkan 

dengan website (www.dreamcruiseline.com). 

 

3. Menyusun perangkat metodologi 

Pada tahapan ini, peneliti memilah data teks dan data non-teks dari 

media sosial Dream Cruises yaitu Instagram (@DreamCruiseLine) dan 

dilanjutkan dengan website (www.dreamcruiseline.com). Data teks 

yang terdapat dalam Instagram berupa caption dan komentar, sedangkan 

dalam Website terdapat pada elemen teks/artikel. Data non-teks yang 

terdapat dalam Instagram berupa foto & video, tone of color, caption, 

http://www.dreamcruiseline.com/
http://www.dreamcruiseline.com/
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hashtag, disain, layout dan komentar, sedangkan dalam Website data 

non-teks terdapat pada elemen teks/artikel, gambar, video, disain, layout 

dan tone of color. 

 

4. Analisis Data 

Peneliti memilih media sosial Instagram dan Website. Kedua media 

sosial tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan Instagram 

(@DreamCruiseLine) merupakan media sosial yang digemari oleh 

milenial. Instagram merupakan media sosial yang dimana berperan 

untuk membawa followers Instagram ke pada Website yang merupakan 

pusat dari media sosial Dream Cruises (www.dreamcruiseline.com) 

yang berfungsi sebagai platform untuk menjabarkan secara terperinci 

mengenai kapal pesiar Dream Cruises, mendaftarkan dan reservasi guna 

untuk menjadi penumpang kapal pesiar Dream Cruises. 

 

5. Interpretasi Data 

Pada tahapan ini, peneliti mengkoding 6 (enam) elemen Instagram yaitu 

video, caption, hashtags, komentar, desain, layout, tone of colors dan 7 

(tujuh) elemen Website yaitu teks / artikel, foto, video, desain, layout, 

tone of colors. Masing-masing elemen pada media sosial Dream Cruises 

tersebut untuk diinterpretasikan secara mendetail pada setiap elemen.  

http://www.dreamcruiseline.com/
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IV.3 Unit Analisis 

Menurut Lune & Berg dalam Riana (2020) unit analisis merupakan apa 

yang menjadi fokus dari penelitian yang dapat berupa individu, kelompok, 

organisasi, kota dan sebagainya. 

Dengan demikian, unit analisis pada penelitian adalah media sosial Dream 

Cruises yaitu Instagram dan Website dengan pengodean (coding) teks dan 

mayoritas non teks data. Pada Instagram terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu foto dan 

video, caption, hashtags, komentar, desain, layout, tone of colors dan 7 (tujuh) 

elemen Website yaitu teks / artikel, foto, video, desain, layout, tone of colors. Pada 

setiap elemen media sosial Dream Cruises, dianalisis untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai isi atau analisis konten media sosial dream cruises dalam membentuk 

persepsi milenial untuk berlibur dengan kapal pesiar Dream Cruises. 

IV.4 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Kountor (2007) dalam Soentpiet (2018) sumber data dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017) 

dalam Fadhilla (2017) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh 

peneliti dari sumber utama, sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak 

secara langsung didapatkan oleh pengumpul data.  

1. Data Primer 

Peneliti memperoleh data primer melalui observasi pada media sosial yang 

digunakan oleh Dream Cruises yang terdiri dari Instagram dan Website. Kedua 
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media sosial tersebut adalah media sosial yang aktif digunakan oleh Dream Cruises 

dalam berkomunikasi dengan target market segmentasi milenial.  

a. Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melihat secara 

sepenuhnya dengan melihat secara detail pada elemen-elemen yang 

ada di media sosial Dream Cruises yaitu Instagram 

(@DreamCruiseLine) terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu video, 

caption, hashtags, komentar, desain, layout, tone of colors dan 7 

(tujuh) elemen Website yaitu teks / artikel, foto, video, desain, layout, 

tone of colors. 

 

b. Koding non-teks data 

Menurut Pennington dalam Sloan & Quan-Haase (2017) 

Domain non-teks didefinisikan sebagai berbagai format yang 

mencakup segala sesuatu kecuali teks berbasis bahasa, seperti foto, 

film, musik, diagram, bagan, video game, lukisan, dan peta, yang 

semuanya dapat ditemukan dalam dunia maya. Di dalam dunia maya, 

dokumen non-teks data bisa didapatkan melalui media sosial seperti 

Instagram dan Website, yang dimana hal ini membukakan 

kesempatan untuk peneliti diranah ilmu sosial untuk mengerti produk 

dari masyarakat untuk menganalisis data dalam berbagai format.  
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2. Data Sekunder 

Peroleh data sekunder yang didapatkan oleh peneliti melalui 2 (dua) 

sumber yaitu wawancara dan penelitian terdahulu. Berikut adalah 

penjelasan dari ketiga teknik tersebut: 

 

a. Wawancara 

Wawancara akan dilakukan oleh peneliti guna untuk mendapatkan 

informasi yang lebih mendalam dengan mendapatkan data triangulasi. 

Wawancara dilakukan kepada Marketing Dream Cruises yaitu Rastri 

Sekar Rinukti (RS), Pakar desain konten media sosial yaitu Shella 

Natasha (SN) sebagai Digital Media Content di BINUS Creates, 

milenial yang mempunyai pengalaman sebagai penumpang kapal 

pesiar Dream Cruises (JS) dan milenial yang belum mempunyai 

pengalaman sebagai penumpang kapal pesiar Dream Cruises (TN). 

Syarat untuk kedua milenial yang diwawancarai sebagai narasumber 

adalah seseorang yang sudah pernah melancong keluar benua Asia 

yang dimana membutuhkan biaya yang setara atau lebih dari biaya 

yang dibutuhkan untuk berlibur dengan kapal pesiar Dream Cruises. 

 

b. Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menjadi acuan dengan topik 

yang relevan dengan penelitian ini adalah kapal pesiar, analisis isi 

dan milenial. 
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IV.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

keabsahan data. Menurut Moleong dalam Solikah (2015) triangulasi merupakan 

data yang didapatkan dari berbagai sumber melalui beberapa cara serta waktu. 

Menurut Patton dalam Hadi (2017) triangulasi dibagi menjadi 4 (empat) tipe yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis, triangulasi teoretis. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengecek data melalui 

beberapa sumber yang relevan dengan penelitian. 

Dengan demikian, peneliti mengkonfirmasi dengan data yang didapatkan 

oleh peneliti melalui analisis isi media sosial Dream Cruises yaitu Instagram dan 

Website dengan hasil sumber data yang didapatkan melalui wawancara dengan 4 

(empat) narasumber yang berbeda yaitu Marketing Dream Cruises, Pakar desain 

konten media sosial, milenial yang mempunyai pengalaman sebagai penumpang 

kapal pesiar Dream Cruises dan milenial yang belum mempunyai pengalaman 

sebagai penumpang kapal pesiar Dream Cruises. 

IV.5 Metode Analisis Data 

Menurut Cresswell dalam Herdhanny (2019), dalam menganalisis data 

diperlukan langkah-langkah, yaitu pengolahan data, menarik kesimpulan dan 

melakukan proses pengodean (coding). Dalam penelitian ini peneliti memulai 

proses yang pertama dalam analisis yaitu pengolahan data yang bersumber dari 

media sosial Dream Cruises yaitu Instagram (@DreamCruiseLine) yang berperan 

untuk membawa followers Instagram ke pada Website yang merupakan pusat dari 

media sosial Dream Cruises (www.dreamcruiseline.com) sebagai platform untuk 
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mendaftarkan dan melakukan reservasi untuk menjadi penumpang kapal pesiar 

Dream Cruises. Selain itu, peneliti menggunakan data triangulasi yang didapatkan 

melalui wawancara dengan Marketing Dream Cruises, Pakar desain konten media 

sosial, milenial yang sudah berpengalaman sebagai penumpang kapal pesiar Dream 

Cruises dan milenial yang belum berpengalaman sebagai penumpang kapal pesiar 

Dream Cruises.  

Dalam tahapan selanjutnya, menarik kesimpulan melalui data-data yang 

sudah didapatkan dan diakhiri dengan tahapan terakhir yaitu melakukan proses 

pengodean (coding). pengodean (coding) pada dasarnya analisis data atau pemetaan 

data, untuk memberikan gambaran tentang data yang berbeda yang memungkinkan 

peneliti untuk memahaminya dalam kaitannya dengan pertanyaan rumusan masalah 

penelitian (Elliott, 2018), Untuk pengodean (coding) media sosial Dream Cruises, 

peneliti menggunakan metode pendekatan analisis isi kualitatif. Peneliti melakukan 

pembagian kategori pengodean (coding) untuk media sosial Dream Cruises, yaitu 

Instagram dan website. untuk koding Instagram peneliti menjadi 7 bagian elemen 

yaitu Foto dan Video, Caption, Hashtags, Komentar, Desain, Layout, Tone of 

colors dan untuk koding website, peneliti membagi 6 bagian elemen yaitu Teks / 

Artikel, Foto, Video, Desain, Layout, Tone of colors.  

Untuk melakukan validasi data dengan menggunakan triangulasi, peneliti 

serta melakukan pengodean (coding) pada data sekunder yaitu wawancara. Menurut 

Strauss & Corbin dalam Riana (2019), koding terbagi dalam 3 (tiga) tipe yaitu open 

coding, axial coding dan selective coding, berikut adalah penjelasan dari masing-

masing pengodean (coding): 
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1. Open Coding  

Dalam pengodean ini, peneliti menganalisis hubungan dengan secara 

khusus dengan penamaan dan dimuat ke dalam kategori. 

2. Axial Coding  

Selanjutnya, dalam pengodean ini peneliti fokus pada observasi dengan 

cermat (memindai) hubungan dari berbagai elemen data yang telah 

melalui proses pengodean (coding). 

3. Selective Coding 

Pada tahap terakhir, peneliti melibatkan proses pemilihan dengan cara 

menyaring dan mempersatukan kategori dari elemen data dengan 

selektif untuk mendapatkan gambaran besar dari apa yang diteliti.  

IV.6 Batasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Penelitian ini dibatasi hanya 

pada website dan media sosial Instagram Dream Cruises. Kedua media sosial 

tersebut termasuk dalam kategori media sosial yang sesuai dengan penelitian ini 

yang berfokus pada media sosial yang digemari oleh generasi milenial. Penelitian 

ini juga berbatas pada target market generasi milenial yang merupakan salah satu 

dari kategori target market yang dimiliki oleh Dream Cruises.


