
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode atau “methodos” dalam bahasa yunani yang berarti tata cara mengatur dan 

sistematis dalam melaksanakan sesuatu. Maka metode penelitian adalah cara kerja 

berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan 

fakta yang ada.
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A. Jenis  Pendekatan 

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif 

adalah penelitian untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang di alami suatu subjek 

penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistic dan 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 

memanfaatkan metode alamiah.
2
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna 

untuk memahami persepsi dari fans muslimah K-pop terhadap maskulinitas boyband  Korea 

Selatan. 
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B. Desain Penelitian 

Di bawah ini adalah desain penelitian pada skripsi ini: 
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C. Subjek Penelitian 

Penelitian ini mengambil subjek dari member komunitas King JogJa yang sampai saat 

ini masih aktif mengikuti setiap kegiatan di dalamnya: 

  

Nama 
jenis 

kelamin 
umur Pekerjaan status agama Idola 

       

CW Pr 28 Wiraswasta 
belum 

menikah 
Islam Bigbang, EXO, Shinee 

R Pr 20 Karyawan 
belum 

menikah 
Islam Super Junior 

RV Pr 25 Freelance 
belum 

menikah 
Islam  Bigbang , Super Junior. 

MA Pr 22 Transleter 
belum 

menikah 
Islam 

TVXQ, 2PM, Super Junior, 

Bigbang, BTS, Wannaone 

E Pr 27 guru TK 
Sudah 

menikah 
Islam Bigbang 

PR Pr 33 Freelance 
sudah 

menikah 
Islam Bigbang, Shinee, Winner 

SN Pr 28 Wiraswasta 
belum 

menikah 
Islam Bigbang 

W Pr 21 Karyawan 
belum 

menikah 
Islam BTS 

NU Pr 40 Wiraswasta 
Sudah 

menikah 
Islam BTS 

F Pr 29 Karyawan 
Sudah 

menikah 
Islam BTS, CNBlue 

 

 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini memilih Komunitas King Jogja  sebagai lokasi penelitian, hal ini di 

karenakan kepada: 

Secara geografis tempat komunitas ini ada di Yogyakarta khususnya di wilayah Sleman 

dimana daerah yang sering untuk tempat berkumpul komunitas King Jogja dan 

melakkukan kegiatan. 

E. Metode Pengumpulan data 

Tekhnik pengumpulan data ini menggunakan metode: 



1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan penyeleksian dan pencatatan orang di lingkungan 

mereka. Metode ini berguna untuk menghasilkan deskripsi mendalam dari peristiwa 

atau organisasi.  Observasi ini dilakukan untuk mengamati informan dengan 

mengikuti kegiatan keseharian mereka mulai dari gathering, belajar bahasa Korea, 

sharing pengalaman yang sudah pernah ke Korean, outbond, karaoke, mengikuti 

even-even yang berhubungan dengan korea, menonton film korea di bioskop. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan peneliti untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan 

jawaban dari peserta dalam masalah yang sedang di teliti. Ada beberapa cara 

melakukan wawancara termasuk: tatap muka berkelompok, tatap muka individu, 

atau pubn melalui media elektronik atau sosial media (whatshaap, BBM, line, 

facebook). Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dimana dalam wawan 

cara hanya berfokus dalam topik pembahasan. Peneliti akan membuat sebuah 

susunan pertanyaan agar perbincangan tidak akan melebar kemana-mana. 

3. Dokomentasi 

Dokumentasi untuk pelengkap dari observasi dan wawancara di lapangan tentang 

mengetahui persepsi dari fans muslimah terhadap boyband korea di komunitas King 

Jogja. Dokumentasi melalui catatan, foto atau gambar. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya berjalannya dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang di kelola, 



mensintetiskannya, mencari pola dan menemukan pola, menemukan apa yanng di 

pelajari dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepda orang lain.
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Proses analisi data di mulai dengan menelaah seluruh data dari berbagai 

sumber seperti wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, gambar atau foto dan 

sebagainya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Dalam penelitan ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, 

dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang 

terkait dengan persepsi fans muslimah pda Komunitas King Jogja. 

2. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 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 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Dalam penelitian ini data-data yang terkait adalah tentang persepsi fans 

muslimah terhadap konsep boyband Korea Selatan sehingga dapat di tarik 

kesimpulannya. 

3. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami. Display data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 
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yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti 

untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai 

persepsi pada fans muslimah terhadap konsep maskulinitas yang  diteliti. 

 

4. Kesimpulan dan Verifikasi 

Tahap selanjutnya 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. Pada 

penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh 

data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan 

memberikan penjelasan  dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam 

penelitian ini.  

 

G. Pemeriksaan Keabsahan 

Dalam penelitian kualitatif, data yang telah berhasil di peroleh atau di kumpulkan dan 

di catat pada kegiatan di usahakan kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus 

menemukan cara untuk mengembangkan kevaliditasan data yang di peroleh. Tehnik 

yang di gunakan untuk memeriksa keabsahan didasarkan sejumlah krireria tertentu.  

Dalam penelitian ini menggunakan teknih sebagai berikut: 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah tekhnik pemeriksaan keabsahaan data yaitu 

membandingkan data dengan data lain dengan cara menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui metode dan sumber perolehaan data. Misalnya: melalui observasi dan 



wawancara, arsip, dokumen tertulis, tulisan pribadi, gambar mau pun foto. Tentu 

dengan cara tersebut dapat membuktikan hasil data yang berbeda dan akan 

memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula. 

Triangulasi adalah informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif.
4
 Dalam hal tersebut dapat di peroleh dengan cara: 

a. Membandingkan data dengan hasilwawancara dengan data pengamatan. 

b. Membandingkan wawancara individu bertatap muka dengan apa yang dilakukan 

sepanjang waktu 

c. Membandingkan pandangan dengan orang  biasa. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji tiangulasi dengan menggunakan data hasil 

observasi lapangan langsung dengan mengikuti kegiatan keseharian member King 

Jogja dengan hasil wawancara untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka 

tentang boyband dan mengetahui bagai mana mereka mengonsumsi musik K-pop 

maupun hallyu Wave. 

2. Menggunakan bahan Referensi 

Bahan referensi ini untuk membuktikan data yang kita temukan. Seperti: data 

hasil wawancar, foto-foto kegiatan untuk mendukung hasil dari penelitian ini. Selain 

itu untuk memperkuat penelitian sebelumnya. 
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