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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dikatakan Creswell dalam Raco 

(2010) bahwa metode kualitatif adalah suatu bentuk penelusuran atau pendekatan 

untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (hlm. 7). Oleh karena 

itu, penulis menggunakan metode kualitatif agar penelitian dapat dilakukan secara 

mendalam tentang aktivitas promosi melalui Instagram yang dilakukan untuk film 

Galih dan Ratna dalam jangka waktu yang telah ditentukan di latar belakang. 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah 

dengan wawancara. Wawancara sendiri menurut Rocco (2010) dilakukan untuk 

mendapatkan informasi, yang tidak bisa didapatkan melalui observasi maupun 

kuesioner. Oleh karena itu, penulis harus mengajukan pertanyaan kepada 

partisipan untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang 

suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita (hlm. 116).  Selain dengan wawancara, 

penulis juga melakukan survei kepada 30 orang untuk memperkuat hasil analisis 

yang dilakukan penulis. 

3.2. Tahapan Kerja 

Perkembangan media massa dari media tradisional ke media baru berdampak pada 

promosi film, termasuk film Indonesia. Film yang awalnya menggunakan media 

tradisional sebagai sarana promosi perlahan beralih ke media baru (Internet). 
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Dalam teknologi internet, dikenal juga media sosial seperti Instagram. Instagram 

kemudian dimanfaatkan produsen film Indonesia sebagai sarana promosi. Hal 

inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan 

media sosial Instagram sebagai sarana promosi film Galih dan Ratna. Adapun 

objek penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Instagram 

yang digunakan untuk promosi film Galih dan Ratna karya Lucky Kuswandi.  

3.2.1. Perencanaan 

3.2.1.1. Wawancara 

Di awal penelitian, penulis menghubungi Astrid Saerong selaku Manager of 

Publication untuk film Galih dan Ratna, untuk menanyakan tentang promosi yang 

dilakukan untuk film Galih dan Ratna. Penulis kemudian meminta kontak Sunny 

Soon selaku Social Media Specialist dalam promosi film Galih dan Ratna. Setelah 

menghubungi Sunny Soon, penulis menyusun daftar pertanyaan untuk mengetahui 

lebih dalam tentang promosi melalui Instagram @filmgalihdanratna yang 

dilakukan. Adapun daftar pertanyaan yang diajukan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengapa Instagram menjadi media sosial utama yang digunakan 

untuk promosi? 

2. Berapa lama waktu promosi dilakukan? 

3. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam promosi? 

4. Apakah tujuan promosi tercapai?  

5. Apa keuntungan yang didapatkan dari promosi lewat Instagram? 
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6. Konten Instagram seperti yang memberi pengaruh besar dan 

memberikan pengaruh kecil? 

7. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan di tiap posting? 

8. Apa ada akun Instagram lain yang berpengaruh dalam promosi? 

Siapa dan apa pengaruhnya? 

9. Apakah ada hubungan yang terjalin antara promosi online dan 

promosi offline? 

Setelah menyusun pertanyaan, penulis kemudian mengirim pesan kepada 

narasumber untuk mengatur waktu wawancara. Setelah menemukan waktu yang 

tepat untuk wawancara, penulis akan menyiapkan recorder, daftar pertanyaan 

wawancara dan melakukan wawancara. Pada saat wawancara, penulis 

menanyakan semua pertanyaan yang telah disiapkan, menggali data sebanyak-

banyaknya tentang Instagram yang digunakan untuk promosi film Galih dan 

Ratna dan tanggapan Sunny Soon tentang promosi yang telah dilakukan serta 

mengumpulkan data – data promosi media sosial Instagram. Penulis juga 

mengumpulkan data dari media sosial Galih dan Ratna sendiri. Setelah selesai 

melakukan wawancara, penulis akan membuat transkrip wawancara lalu penulis 

akan melakukan analisis dari hasil wawancara dan data yang didapat. 

3.1.1.2. Survei 

Penulis membuat daftar pertanyaan untuk pengikut Instagram @filmgalihdanratna 

untuk mendapatkan Informasi tentang pengikut. Adapun pertanyaan yang penulis 

buat adalah sebagai berikut: 

1. Nama akun Instagram 
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2. Gender 

3. Usia 

4. Tempat tinggal 

5. Pekerjaan 

6. Sudah mengikuti Instagram @filmgalihdanratna sejak? 

7. Alasan mengikuti 

8. Mengetahui Instagram Galih & Ratna dari? 

9. Media sosial yang aktif selain Instagram? 

10. Kapan biasanya anda aktif di Instagram (hari apa, pukul berapa)? 

11. Follow media sosial Galih & Ratna selain Instagram? 

12. Jika YA media sosial apa yang anda ikuti? 

13. Konten foto Instagram Galih & Ratna seperti apa yang anda sukai? 

14. Konten video Instagram Galih & Ratna seperti apa yang anda sukai? 

15. Caption seperti apa yang anda sukai? 

16. Apa yang membuat anda lebih dekat dengan film Galih & Ratna? 

17. Apakah anda menonton film Galih dan Ratna? 

18. Menceritakan tentang film Galih dan Ratna ke saudara/teman/orang 

sekitar? 

Pertanyaan di atas kemudian penulis ajukan kepada pengikut Instagram 

@filmgalihdanratna yang penulis pilih secara acak. Setelah mendapatkan jawaban 

dari pengikut, penulis kemudian akan mengolah data dan melakukan analisa. 
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3.2.2. Pelaksanaan 

3.2.2.1. Wawancara 

Pada pelaksanannya penulis menghubungi Astrid Saerong selaku Manager of 

Publication untuk film Galih dan Ratna. Penulis kemudian menanyakan tentang 

promosi media sosial yang dilakukan untuk film Galih dan Ratna. Penulis 

kemudian diarahkan untuk menghubungi Sunny Soon selaku Social Media 

Specialist untuk film Galih dan Ratna. Penulis kemudian meminta kontak Sunny 

Soon untuk kemudian dihubungi.   

Selain meminta kontak Sunny Soon, dan mulai mencoba menghubungi 

Sunny. Penulis juga ingin mengetahui tentang keseluruhan promosi yang 

dilakukan untuk film Galih dan Ratna. Penulis kemudian mengajukan 

permohonan wawancara kepada Astrid Saerong untuk mengetahui tentang 

promosi yang dilakukan untuk film Galih dan Ratna. Berdasarkan kesepakatan 

yang telah dibuat, wawancara dilakukan melalui email. Adapun pertanyaan yang 

diajukan penulis sebagai berikut: 

1. Apakah promosi yang dilakukan untuk film Galih dan Ratna ditangani 

oleh agensi?  

2. Kak Astrid sendiri sebagai apa? (Dalam produksi film juga dalam 

promosi) 

3. Berapa lama masa promosi berlangsung? 

4. Promosi apa saja yang dilakukan untuk film Galih dan Ratna? 

5. Bagaimana strategi untuk setiap promosinya? 

6. Apa tujuan promosinya ? Siapa dan dimana target yang dituju? 
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7. Apa target promosi tercapai? 

Setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan diatas, penulis kemudian 

mendapatkan jawaban dari Astrid Saerong tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan. Setelah membaca jawaban yang diberikan, penulis kemudian 

mengajukan pertanyaan tambahan. Kemudian dari jawaban yang diberikan, 

penulis menganalisis promosi yang dilakukan untuk film Galih dan Ratna. 

Sama halnya dengan Astrid, saat penulis mengajukan permohonan untuk 

wawancara kepada Sunny, Penulis diminta untuk mengimkan pertanyaan 

wawancara melalui email. Wawancara dengan Sunny sendiri penulis lakukan 

untuk mengetahui tentang promosi melalui media sosial keseluruhan yang 

dilakukan untuk film Galih dan Ratna, juga promosi melalui Instagram.  

Penulis kemudian mengirimkan email yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

tentang promosi media sosial secara keseluruhan, juga pertanyaan tentang 

promosi melalui Instagram yang telah penulis siapkan pada tahap perencanaan. 

Adapun pertanyaan tentang promosi melalui media sosial yang diajukan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Media sosial apa saja yang digunakan untuk promosi? Alasannya? 

2. Dalam bentuk apa promosi media sosial dilakukan? 

3. Konten apa yang paling disukai oleh pengikut di tiap sosial media? 

4. Berapa budget yang dihabiskan untuk promosi media sosial yang 

dilakukan? 

5. Budget paling besar digunakan untuk materi promo seperti apa? 
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Setelah mengajukan pertanyaan, penulis kemudian  mengajukan permohonan 

kepada Sunny untuk memberikan data Instagram Insight @filmgalihdanratna.  

Setelah penulis mendapatkan jawaban dari Sunny, penulis kembali 

memberikan pertanyaan terkait dengan jawaban yang diberikan Sunny. Setelah 

mendapatkan jawaban dan data Instagram Insight @filmgalihdanratna dari 1 

Desember 2016 sampai 8 Maret 2017, penulis kemudian melakukan analisis 

tentang promosi melalui Instagram yang dijalankan untuk film Galih dan Ratna.  

3.2.2.2. Survei 

Pada pelaksanaannya, penulis mendata pengikut Instagram melalui like yang 

terdapat pada foto dan memastikan pengguna masih mengikuti Instagram 

@filmgalihdanratna. Penulis kemudian membuat kuesioner online berdasarkan 

daftar pertanyaan yang telah penulis buat saat perencanaan. Setelah mendapatkan 

data pengguna yang masih mengikuti Instagram @filmgalihdanratna, penulis 

kemudian menghubungi pengguna tersebut, melalui fitur direct message yang 

disedikan Instagram.  

Setelah mendapatkan 30 jawaban, penulis kemudian menutup kuisioner 

online yang penulis sebarkan. Jawaban yang didapatkan penulis dari 30 pengikut 

Instagram @filmgalihdanratna kemudian penulis olah dan menjadi data tambahan 

untuk analisis yang penulis lakukan. 

3.3. Subjek Penelitian 

Penelitian penulis dibatasi pada film Galih dan Ratna juga promosi melalui media 

sosial Instagram yang menjadi media sosial utama yang digunakan untuk promosi 

online film Galih dan Ratna. Oleh karena itu, subjek penelitian penulis adalah 
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promosi melalui Instagram sejak 18 Maret 2016 hingga 8 Maret 2017 untuk 

promosi film Galih dan Ratna.  

Instagram untuk promsi film Galih dan Ratna yang diberi nama 

@filmgalihdanratna bertujuan untuk meningkatkan antusiasme untuk menonton 

film Galih dan Ratna. Berikut adalah tampilan Instagram @filmgalihdanratna: 

 

Gambar 3.1 Instagram @filmgalihdanratna 

 

Pada bagian bio tempat mendeskripsikan akun di profil Instagram 

@filmgalihdanratna tertulis “‘Galih dan Ratna’. Disutradarai Lucky Kuswandi. Di 

bioskop mulai 9 Maret 2017. filmgalihdanratna@gmail.com Twitter: 

@filmgalihdanratna Jadwal bioskop”. Pada saat penelitian ini dilakukan, terdapat 

pengikut sebanyak 11700 pengguna. Instagram @filmgalihdanratan juga 
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mengikuti sebanyak 334 pengguna. Dalam periode penelitian, Instagram 

@filmgalihdanratna mengunggah sebanyak 377 post dengan berbagai macam 

konten foto dan video seperti behind the scene, still photo, poster, juga kuis 

berhadiah. 

Adapun pembagian konten foto dan video  yang diunggah pada Instagram 

@filmgalihdanratna adalah sebagai berikut: 

Table 3.1Tabel jenis konten per periode 

Periode Jumlah 
Post 

Jumlah 
Like 

Jumlah 
Comment Konten 

Maret 
2016 25 2749 930 

Mencari bakat akting pemeran 
untuk Galih dan Ratna lewat 
online open casting. 

Juni  
2016 38 8332 192 

Pengumuman pemeran utama 
yang akan menjadi Galih dan 
Ratna 
Kegiatan Shooting film Galih 
dan Ratna 

Juli  
2016 19 4780 108 Pengenalan pemain film Galih 

dan Ratna 

Agustus 
2016 7 2301 45 Pengenalan Film 

September 
2016 23 3032 93 

Pengenalan sutradara, para 
pemain, juga pemusik untuk film 
Galih dan Ratna. 

Kegiatan promosi offline untuk 
film Galih dan Ratna di acara 
HelloFest 2016. 

Oktober 
2016 95 14644 402 

Mengumumkan bahwa film 
Galih dan Ratna akan tayang di 
bioskop pada awal tahun 2017. 

Januari 
2017 170 53535 1598 

Mengumumkan bahwa film 
Galih dan Ratna akan tayang di 
bioskop pada 9 Maret 2017. 
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Gambar 3.2 Tampilan Instagram Insight pada Foto 

 

Pada Desember 2016, Instagram @filmhgalihdanratna memanfaatkan 

profil bisnis yang disediakan Instagram sehingga pengguna dapat melihat 

Instagram Insight pada tiap post yang diunggah pada Instagram 

@filmgalihdanratna seperti pada gambar diatas. 
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