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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan 

tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui 

oleh khalayak umum dan para pelajar. 

 Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara 

sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu 

menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil 

pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya 

dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan. Oleh karena itu, 

penelitian pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif, maksudnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objektif alamiah. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kendari. Adapun waktu 

pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai tanggal 5 Februari sampai dengan 18 

Maret 2020. 

3.3 Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini menggunakan cara 

Purposive Sampling, Menurut Sugiyono (2016) purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun 

pertimbangan dalam penelitian ini adalah: 
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3.3.1 Peserta didik kelas XI 

3.3.2 Menggemari dan sangat menyukai drama Korea  

3.3.3 Aktif atau telah menonton drama Korea School 2015 who are you 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan 

pengumpulan data yang diperoleh dari sumber pertama. Adapun yang menjadi 

pusat dari data primer dalam penelitian ini adalah Peserta didik yang telah 

ditentukan sesuai dengan pertimbangan penelitian sebanyak 10 orang, teman 

sekelah informan sebanyak 8 orang dan guru di SMA Negeri 7 Kendari sebanyak 

3 orang. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan untuk mendukung 

data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari buku-

buku, jurnal, dan internet yang dilakukan dengan cara membaca dan mengkajinya. 

Tentunya data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan judul penelitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natutal 

setting (kondisi yang alami) dengan tekhnik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Peneliti menggunakan 

beberapa metode dalam pengumpulan data, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan 

sebagai berikut  
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3.4.1 Teknik Observasi 

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada 

obyek penelitian. Peneliti mengamati perilaku peserta didik yang terdampak 

drama Korea di SMA Negeri 7 Kendari yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian dengan tujuan agar data-data yang ditemukan di lapangan jelas dan 

akurat sesuai dengan apa yang diinginkan..  

3.4.2 Teknik Wawancara 

   Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan wawancara tidak terstruktur Menurut Sugiyono (2006) wawancara 

tidak terstruktur bersifat bebas dan terbuka tetapi tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang diteliti. Meskipun pertanyaan yang diajukan oleh maksud dan 

tujuan penelitian, muatannya, runtutan, dan rumusan kata-katanya terserah pada 

pewawancara. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dampak Drama Korea 

Terhadap Perilaku Peserta Didik di SMA Negeri 7 Kendari. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi yang lain yang telah 
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terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai materi-materi 

tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah 

dikemukakan kepada orang lain. Tehnik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Langkah-langkah prosedur analisis data sebagai berikut : 

3.5.1 Data Reduction (Reduksi Data) 

Data reduction adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak dirangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang 

penting dicari tema dan polanya dibuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. 

3.5.2 Data Display (Penyajian Data) 

  Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, Flowchart dan sejenisnya. 

Dengan mendisplaykan data maka akan lebih mudah memahami apa yang terjadi 

dan melanjutkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

1.5.3 Conclusion Drawing (Verifikasi Data) 

Langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat 

menjawab rumusan masalah yang yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin 
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juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas. 

3.5.4 Data Coding (Pengkodean Data) 

Data dalam penelitian ini lebih disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan 

kemampuan peneliti sendiri tanpa bermaksud mengurangi prosedur yang berlaku. 

Tahap ini merupakan tahap pemberian kode-kode tertentu terhadap data yang 

terkumpul dari lapangan, guna memudahkan dalam proses pengklasifikasian data. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data/Triangulasi 

Triangulasi yaitu pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekkan, sehingga 

data yang telah ada difilter kembali dan di uji kelayakannya untuk mendapatkan 

hasil data yang valid, aktual dan tepercaya. 

Dalam pengecekkan keabsahan data maka peneliti menggunakan 

triangulasi sebagai cara untuk memastikan keakuratan data dengan menggunakan 

triangulasi sebagai berikut: 

3.6.1 Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu yaitu dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

pada informan yang sama dalam rentang waktu yang berbeda. 
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3.6.2 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, dengan tujuan untuk 

menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan 

dari peneliti. 

3.6.3 Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan 

observasi, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi untuk sumber data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


