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BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan: Jenis Dan 

Pendekatan Penelitian, Tempat Dan Waktu Penelitian, Sampel Penelitian, 

Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan 

Teknik Keabsahan Data yang merupakan landasan dalam penelitian ini.

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang (informan) atau 

perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, peneliti memilih pendekatan ini 

untuk dapat meneliti remaja-remaja Korean Pop yang ada di malang.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di daerah Kecamatan Dau- Kabupaten 

Malang, lokasi ini dipilih karena memiliki jumlah remaja korean pop yang 

lumayan banyak, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya remaja yang 

menganggap bahwa korean pop telah menjadi bagian dari hidup mereka. Remaja-

remaja ini dapat dikenali dengan berbagai kondisi mereka. Hal tersebut juga dapat 

dilihat dari sudah banyaknya warga yang mengetahui bahwa mereka adalah 

remaja korean pop.

Waktu penelitian ini adalah selama 3 bulan, yaitu mulai pada tanggal 1 

april – 27 juli 2017, terdiri dari mulai pengajuan judul, penyetujuan judul, 
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bimbingan proposal, penyetujuan proposal, seminat proposal, pengajuan ijin 

penelitian, penelitian di lapangan hingga penulisan hasil penelitian.

Berikut profil dari Kecamatan Dau- Kabupaten Malang:

Tabel 3.2: Profil Kecamatan Dau-Kabupaten Malang

No. Aspek Keterangan

1. Ibukota Dau

2. Alamat Kantor Jl. Raya Mulyoagung 200 Dau Telp. 0341-462764

3. Camat Drs. Suliadi, M.Si

4. Letak 112°33’11″ – 112°35’63″ BT dan 7°57’75″ – 7°54’94″ LS

5. Batas Wilayah Utara :Kota Batu dan Kecamatan Karangploso

 Timur :Kota Malang

 Selatan:Kecamatan Wagir

 Barat : Kabupaten Blitar

6. Luas Wilayah 41,96 km² (1,41% luas Kabupaten Malang)

7. Topografi Perbukitan dan dataran tinggi

8. Pemerintahan 10 desa, 36 dusun, 78 RW dan 336 RT

9. Penduduk 58.717 jiwa

10. Komposisi penduduk 29.699 (50,58%) laki-laki dan 29.018 (49,42%) perempuan

11. Kepadatan 1.394 jiwa/km²

12. Agama Islam 55.599 jiwa, Kristen 2.491 jiwa, Katolik 534 jiwa, 

Hindu 55 jiwa, Budha 38 jiwa

13. Tempat Ibadah 63 masjid, 158 langgar, 9 gereja Kristen, 1 gereja Katholik, 1 

pura

14. Bidang usaha per Rumah tangga 18.001 orang, karyawan 5.570 orang, perdagangan 3.339 

orang, konstruksi 2.935 orang, jasa 1.915 orang, lain-lain 

2.028 orang pertanian

15. Sarana Kesehatan 3 puskesmas/pustu, 8 polindes, 61 posyandu, 29 praktek 

dokter, 10 praktek bidan, 8 apotek

16. Sarana Pendidikan 31 TK, 27 SD, 8 SMP, 3 SMA, 1 SMK, 3 PT

17. Wisata Agro Petik Jeruk, Lembah Dieng, Sengkaling, Coban 

Parangtejo, Museum Zoologi, PWEC, Bedengan

http://ngalam.id/read/4204/agrowisata-petik-jeruk-selorejo/
http://ngalam.id/read/2775/taman-wisata-lembah-dieng/
http://ngalam.id/read/2029/taman-rekreasi-sengkaling/
http://ngalam.id/read/3517/wanawisata-coban-parangtejo/
http://ngalam.id/read/3517/wanawisata-coban-parangtejo/
http://ngalam.id/read/3732/museum-zoologi-frater-vianney/
http://ngalam.id/read/2400/petungsewu-wildlife-education-center-p-wec/
http://ngalam.id/read/4720/wana-wisata-alam-bedengan/
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3.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian berupa informan, subyek-

subyek penelitian ini di pilih karena berdasarkan kesesuaian dari sasaran 

penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara 

obyektif dengan tujuan tertentu, subyek-subyek penelitian ini berjumlah sembilan 

orang  yang terdiri dari satu kepala desa, dua tokoh masyarakat, tiga orangtua, 

remaja korean pop dan tiga orang remaja korean pop. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2010:265) instrumen penelitian adalah alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Menurut 

Sukmadinata (2010:230) instrument penelitian adalah berupa tes yang bersifat 

mengukur, karena berisi tentang pertanyaan dan pernyataan yang alternative 

jawabannya memiliki standard jawaban tertentu, benar salah maupun skala 

jawaban. Instrument yang berisi jawaban skala, berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang jawabannya berbentuk skala deskriptif ataupun skala garis”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian adalah sebuah perangkat dalam penelitian yang penting adanya dalam 

mendapatkan informasi dan data dari narasumber dan pihak-pihak yang 

bersangkutan, instrumen dapat berupa pertanyaan lisan daan tertulis. Instruen 

tersebut berupa tabel observasi dan pertanyaa-pertanyyan untuk wawancara.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalarn penelitian ini sangatlah penting, karena sebagai 

bahan yang dapat dijadikan laporan. Maka dari itu pemilihan teknik pengumpulan 

data ini sangatlah penting, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan teknik-teknik sebagai berikut: 

3.5.1 Observasi

Menurut Fitria (2013:9) Observasi merupakan langkah awal dalam 

melakukan penelitian, observasi dilakukan untuk mengetahui secara detail tentang 

lokasi maupun kondisi tempat (sekolah) yang akan di teliti baik dari segi siswa, 

guru bahan ajar, sumber belajar, lingkungan belajar dan sebagainya. Menurut 

Suharsimi Arikunto (dalam Aliandra 2015:41) mengatakan observasi survei 

adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang 

merupakan pendukung untuk memecahkan masalah dan juga bermaksud untuk 

menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya dengan standar 

yang sudah ditemukan. Survei bertujuan untuk memantapkan atau mempertajam 

suatu rencana penelitian.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Observasi adalah 

sebuah tindakan dalam penelitian yang mengawali jalannya suatu penelitian, 

dimana tindakanini dapat dijadikan penentuan letak atau lokasi, narasumber dan 

lain-lain yang berperan dalam suatu penelitian. Dalam observasi ini menggunakan 

tabel-tabel yang disusun untuk pengamatan atau observasi.

3.5.2 Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono 2013:231) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 



22

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut 

Setyadin (dalam Gunawan (2013:160) wawancara adalah suatu percakapan yang 

diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di 

mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wawancara 

merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dapat digunakan apabila 

melakukan penelitian, studi pendahuluannya berupa untuk menentukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil/sedikit. Wawancara dapat 

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui 

tatap muka, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang 

bersangkut dengan penelitian ini yang kemudian di jawab oleh informan dan di 

dapat disimpulkan menjadi hasil penelitian.

3.5.3 Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Menurut Suharsaputra (2014:215) dokumen merupakan rekaman kejadian masa 
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lalu yang tertulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku 

harian, dan dokumen-dokumen.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari sebuah hal penting. Data dan 

dokumen-dokurnen yang diperoleh dalam bentuk tertulis. Data tersebut dipeoleh 

dengan cara  membaca dan mempelajari berbagai tulisan dari buku-buku, jurnal-

jurnal, dan internet yang berkaitan dan mendukung kebenaran, kevalidan dan 

keabsahan dari hasil data yang diperoleh nantinya. Studi dokumentasi di lakukan 

dengan cara menambahkan data yang di peroleh dari buku, jurnal dan skripsi 

penelitian yang relevan secara tertulis.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan/dipakai peneliti dalam penelitian ini 

adalah Teknik analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah analisis yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis 

deskriptif ini bertujuan untuk merumuskan dan menafsirkan data yang ada 

sehingga rnemberikan gambaran yang jelas.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan  (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu:
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3.7.1 Derajat kepercayaan (credibility)

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. 

Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga 

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataan ganda yang sedang diteliti.

3.7.2 Keteralihan (Transferability).

Sebagai persoalan yaag empiris bergantung pada kesamaan antara konteks 

pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti 

hendaknya hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang 

tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk 

menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang 

pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil 

untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

3.7.3 Kebergantungan (dependability)

Konsep kebergantungan lebih luas dari pada realibilitas, hal tersebut 

disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperthitungkan segala-

galanya yaitu yang ada pada  realibilitas itu sendiri ditambah factor-faktor lainya 

yang tersangkut.

3.7.4 Kriteria Kepastian (confirmability)

Objektivitas-subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada orang seorang, 

selain itu masih ada unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas itu. Hal 

itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek, berarti dapat dipercaya, 
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faktual, dan dapat dipastikan. Subjektif berarti tidak dapat dipercaya, atau 

mlenceng. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan 

pengertian objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Kebergantungan 

(dependability) dan Kriteria Kepastian (confirmability), karena dalam penelitian 

ini data yang di peroleh dari informan sangat penting adanya, penelitian ini dapat 

membuktikan bahwa budaya asing yang masuk ke Indonesia dapat dilihat dari 

pengamatan pada remaja indonesia sendiri.

 


