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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Bentuk Penelitian  

       Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6). 

       Penelitian kualitatif ini juga dimaknai dengan serangkaian kegiatan penelitian 

yang mengembangkan pola pikir induktif dalam menarik suatu kesimpulan dari 

suatu fenomena tertentu. Pola pikir induktif ini adalah cara berfikir dalam rangka 

menarik kesimpulan dari sesuatu yang lengkap dari permasalahan yang bersifat 

khusus kepada sifatnya umum.  

       Penelitian deskriptif ini dipakai untuk meneliti objek dengan cara 

menuturkan, menafsirkan data yang ada, dan dalam pelaksanaanya melalui 

pengumpulan, penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa 

sekarang. Tipe penelitian deskriptif kualitatif ini dianggap sangat relevan untuk 

digunakan karena memberikan gambaran suatu konsep atau gejala pada saat ini. 

Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait 

Peranan Film Drama Korea Descendants Of The The Sunditelevisi dalam 

perubahan perilaku dikalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Dharmawangsa. Informasi atau data-data yang diperoleh terlebih 

dahulu diuraikan, dirangkum, dan dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan sebelum 

akhirnya nanti dianalisis secara deskriptif. 
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3.2. Lokasi penelitian 

       Dilaksanakan di Universitas Dharmawangsa Medan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Jl. KL Yos Sudarso No 224, Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, 

Kota Medan. Dan waktu penelitian dari bulan Januari sampai Februari 2020 

3.3. Informan Penelitian  

       Informan penelitian ini adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mulai 

dari angkatan 2016 sampai angkatan 2018 sebanyak sepuluh informan dari 

berbagai program studi Ilmu yaitu Administrasi publik, Ilmu Administrasi 

Niaga/Bisnis dan Ilmu Komunikasi. Adapun rincian informan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 2. Rincian Informan 

Informan kunci 

No Nama Usia Jabatan  

1  Dinda 23th Mahasiswa fisip agkatan 2015 

 

Informan tambahan 

No Nama Usia Program Studi Angkatan  

1 Isma Khairani Rihan 20 th Ilmu Administrasi Publik 2018 

2 Indah Astri Wahdani 20 th Ilmu Komunikasi 2018 

3 Annisa 20 th Ilmu Administrasi Bisnis 2017 

4 Sukma Dewi 20 th Ilmu Komunikasi 2017 
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5 Yesi Sakinah 21 th Ilmu Administrasi Publik 2016 

6 Bellani Syahputri 21 th Ilmu Administrasi Publik 2016 

7 Failola Bonita Gajah 23 th Ilmu Administrasi Publik 2016 

8 Rizkia Ulfa 21 th Ilmu Administrasi Publik 2016 

9 Fadilla Mahyun 21 th Ilmu Komunikasi 2016 

10 Yoshinta Andika Putri 22 th Ilmu Komunikasi 2016 

Sumber data yang diolah oleh penulis 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik  wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui taya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Wawancara yang penulis pakai adalah wawancara terstruktur 

artinya pertanyaan yang diajukan penulis disampaikan sesuai dengan daftar 

pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Penulis sudah menyiapkan pertanyaan 

secara matang sebelum wawancara dengan informan.  

2. Teknik observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh penulis dengan cara 

mendengar daan melihat perilaku atau fenomena sosial yang menjadi fokus 

penelitiannya dalam memperoleh penelitian. Dengan menggunakan metode 

observasi partisipatoris, penulis memposisikan diri sebagai partisipan 

sebagaimana masyarakat atau komunitas yang diteliti. Teknik ini sering 

digunakan karena memudahkan penulis berinteraksi dan menyerap langsung 

pengalaman kultural yang dialami partisipan. 
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3. Studi pustaka dilakukan dengan cara menelurusi dokumen penting  yang 

dianggap dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari studi pustaka bisa 

berupa teks, gambar, literatur, brosur dan bacaan lain yang berhubungan 

dengan penelitian 

3.5 Teknik Analisi Data 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (dalam 

Sugiono 2012) ada tiga yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan  

1) Reduksi dataData yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data bearti memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

2) Penyajian data / display data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, grafik, bangan, 

hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi. 
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3) Kesimpulan  

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Mile and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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