
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Metode tersebut kemudian akan menyajikan data-data yang diperoleh dengan 

cara mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis yang bertujuan agar 

situasi serta analisa yang berusaha disampaikan penulis akan tergambarkan 

dalam pikiran pembaca. 

  

3.2. Unit Amatan dan Unit Analisis 

3.2.1. Unit Amatan 

 Unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh 

data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan 

analisis, sesuatu yang menjadi sumber itu dapat berupa orang, dokumen, dan 

tempat penelitian (Ihalauw . 2003: 179). Unit amatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah idol group JKT48. 

3.2.2. Unit Analisis 

Menurut Sugiyono (2016;298) menyatakan bahwa unit analisis adalah 

satuan yang di teliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu 

latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau sekelompok 

sebagai subjek penelitian. Unit analisis peneliti ini adalah bagaimana peran 



 

 

JKT48 sebagai aktor non negara dalam diplomasi publik Jepang di 

Indonesia. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif ini 

didasarkan pada analisa hubungan sebab akibat dan menginterpretasikannya 

(Sarosa, 2012). Jumlah partisipan tidak akan mempengaruhi reliabilitas atau 

semacamnya karena penelitian kualitatif memiliki konsep yang berbeda 

dengan penelitian kuantitatif (Herdiansyah, 2010). 

Penulis menerapkan penelitian kualitatif dan dalam penelitian kualitatif 

sumber data terbagi atas dua jenis yakni sumber primer dan sekunder. 

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari 

pihak-pihak yang berkaitan. Data primer diperoleh dari wawancara yang 

rencananya akan dilakukan kepada beberapa individu yang merupakan 

penggemar JKT48 dan pernah menghadiri/menonton kegiatan yang 

diselenggarakan atau tidak diselenggarakan oleh tim JKT48 namun 

menampilkan  JKT48 sehingga individu-individu tersebut dirasa 

mampu untuk mewakili pemikiran dari penggemar JKT48 yang lainnya. 

b. Data sekunder atau data tidak langsung merupakan data yang diperoleh 

peneliti berupa tulisan, foto maupun video yang bersumber dari buku, 

website terpercaya, serta jurnal, artikel ataupun karya tulis ilmiah yang 



 

 

dipublikasikan. Data sekunder ini diperoleh secara online maupun 

offline. Secara online berarti penulis mengumpulkan data sekunder 

melalui internet dengan mengumpulkan arsip-arsip yang disajikan 

secara digital. Secara offline berarti penulis mengumpulkan data 

sekunder dari buku, koran, majalah dan sumber dokumentasi lainnya 

yang berbentuk fisik. 

  

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui narasumber 

atau informan yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Wawancara 

merupakan proses tanya jawab dari peneliti ke informan dimana saat 

melakukan wawancara peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam proses wawancara untuk 

penelitian ilmiah dianjurkan menggunakan wawancara terstruktur 

dimana setiap pertanyaan yang diajukan peneliti benar-benar ditujukan 

untuk menggali informasi terkait tujuan penelitian. 

b. Studi dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai 

dokumen yang tersedia secara online maupun offline. Dokumen secara 

online harus didapatkan dari sumber (website/penerbit) yang terpercaya 

sedangkan dokumen secara offline harus merupakan dari sumber yang 

juga terpercaya. 

3.3.3. Teknik Analisis Data 



 

 

Setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul maka peneliti akan 

melaksanakan serangkaian tahap untuk dapat mencapai kesimpulan 

penelitian. Tahapan-tahapan tersebut yakni:  

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah tahap dimana peneliti melakukan 

penyederhanaan, penggolongan, dan pemisahan data-data yang tidak 

diperlukan. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat menghasilkan 

informasi lebih mudah untuk dianalisa dan dalam penarikan 

kesimpulan.  

 

b. Analisa Data 

Tahapan ini merupakan tahap dimana peneliti akan menampilkan 

dan mulai melakukan analisis terhadap data-data yang telah melewati 

tahap reduksi. Disini peneliti akan menampilkan setiap data yang ada 

dengan teliti secara sistematis dan mudah dipahami. Peneliti akan 

menghubungkan dan menganalisa data-data yang ada menggunakan 

teori dan konsep yang telah ditentukan sehingga setiap informasi dalam 

proses ini dapat digunakan untuk mengambil hipotesis atau kesimpulan 

sementara. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari teknik analisis data yang 

digunakan oleh peneliti. Dalam tahap ini peneliti akan memastikan 

kembali hipotesis yang telah dihasilkan dari tahap analisa data sesuai 



 

 

dengan teori dan konsep penelitian sehingga penelitian ini dapat 

menghasilkan kesimpulan akhir yang sesuai dengan rumusan masalah 

penelitian. 
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