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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana penulis berusaha 

untuk menjelaskan elemen propaganda yang dilakukan oleh Korea Selatan 

terhadap Korea Utara. Penelitian akan mengidentifikasi setiap elemen 

propaganda menggunakan 10 analisis framework milik Jowett dan O’Donnell. 

Dengan menjelaskan setiap elemen tersebut, penelitian ini diharapakan dapat 

menggambarkan bagaimana propaganda yang dilakukan oleh Korea Selatan 

melalui siaran pengeras suara di zona demiliterisasi Korea pada tahun 2015 

hingga 2017.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis memfokuskan ruang lingkup penelitian propaganda pengeras suara 

yang dilakukan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada tahun 2015-2017. 

Dimana propaganda ini sebenarnya sudah lama dilakukan pada masa perang 

Korea tahun 1962 namun konflik ini mengalami dinamika (pasang surut) yang 

sangat panjang. Propaganda yang dikenal dengan perang psikologis ini 

kemudian sempat terhenti pada tahun 2004, namun kemudian kembali 

dihidupkan pada tahun 2015 setelah lebih dari 11 tahun pengeras suara ini 

dinonaktifkan. Tragedi terlukanya dua tentara Korea Selatan yang terkena 

ranjau darat di zona demiliterisasi menjadi pemicu awal dihidupkannya 

pengeras suara diperbatasan pada 2015. Karena tensi ketegangan terus 

tereskalasi dengan keluarnya pernyataan militer Korea Utara yang akan 
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meledakkan pengeras suara diperbatasan membuat pemerintah Korea Selatan 

memutuskan untuk mengadakan perundingan maraton antar dua negara.  

Namun Korea Utara kembali melakukan provokasi dengan mengadakan uji 

bomnya yang ke-empat, dimana hal ini dilihat sebagai tindakan provokasi 

perang dan menimbulkan ancaman besar bagi Korea Selatan. Perkembangan 

nuklir dan berbagai pengujian bom lainnya dianggap telah melanggar perjanjian 

gencatan senjata oleh komandan PBB. Akhirnya pada akhir bulan Januari 2016, 

pengeras suara diperbatasan secara resmi kembali dihidupkan dan propaganda 

pengeras suara ini terus berlangsung hingga tahun 2017.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

pustaka yang diambil dari beberapa sumber informasi seperti buku, jurnal, 

berita, artikel, penelitian lain, baik dalam bentuk offline maupun online serta 

berbagai sumber informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan propaganda  

sebagai studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini. 

3.4 Teknik Analisis  Data 

Teknik analisis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis  data kualitatif berupa informasi-informasi yang kemudian diuraikan 

dan dihubungkan dengan data lainnya untuk mendapat penjelasan dan 

gambaran yang disesuaikan dengan tujuan penulisan penelitian ini. Informasi 

yang digunakan tidak hanya berkaitan langsung dengan propaganda namun 

informasi mengenai data pendukung yang memberikan kontribusi terhadap 

penelitian ini juga menjadi acuan peneliti dalam membuat penelitian ini. 
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3.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari enam bab meliputi;  

a. Bab I pendahuluan yang meliputi;  

 Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah terkait 

bagaimana propaganda pengeras suara ini mulai dilakukan Korea 

Selatan terkait faktor penyebab dihidupkannya kembali pada tahun 

2015 sampai 2017 yang sebelumnya sudah berhenti selama kurang 

lebih 11 tahun.   

 Rumusan masalah yang berisi pertanyaan peneliti terkait studi kasus 

yang diangkat oleh penulis.  

 Tujuan yang berisi jawaban atas rumusan masalah sebelumnya dimana 

hal tersebut digunakan oleh penulis sebagai tujuan utama dari 

penulisan penelitian ini.  

 Manfaat yang bertujuan untuk menjelaskan manfaat dari penelitian ini 

baik dalam bidang akademis maupun praktis. 

b. Bab II kerangka pemikiran yang meliputi; 

 Studi pustaka atau tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan 

penulis sebagai salah satu pedoman untuk menganalisis  studi kasus 

yang diangkat. 

 Konsep propaganda meliputi pengertian propaganda, tujuan 

propaganda dan teknik propaganda. Dalam mengaplikasikan konsep 

ini, penulis menggunakan 10 analisis framework milik Jowett dan 
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O’donnell yang banyak digunakan untuk menganalisis  propaganda 

khususnya untuk mengetahui tentang elemen propaganda. 

 Alur berpikir dalam operasionalisasi konsep melalui model yang 

digunakan serta argumen utama. 

c. Bab III Metodologi Penelitian yang meliputi; 

 Jenis penelitian yaitu deskriptif . 

 Ruang lingkup penelitian yang melihat studi kasus pada tahun 2015 

sampai 2017. 

 Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. 

 Teknik analisis  data yaitu analisis  data kualitatif. 

 Sistematika penulisan menjelaskan sistematika penelitian ini dari bab I 

hingga bab VI. 

d. Bab IV, berisi tentang gambaran awal mengenai propaganda secara umum 

dan lebih mendalam. Hal ini berguna untuk mempermudah pembaca 

dalam mengetahui isi pemahaman penelitian dengan mengenai dasar-dasar 

dari propaganda sebagai permulaan.  

e. Bab V, berisi mengenai analisis propaganda yang dilakukan dengan 

menggunakan 10 frameworks analisis  propaganda oleh Garth S Jowett 

dan Victoria O’donnell yaitu:  

1. Ideologi dan tujuan dari propaganda  

2. Konteks propaganda 

3. Identifikasi propagandist  

4. Struktur dari organisasi propaganda  
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5. Target propaganda  

6. Teknik propaganda  

7. Teknik lain yang mendukung jalannya propaganda  

8. Respon yang muncul dari propaganda yang dilakukan  

9. Berapa lama propaganda dilakukan  

10. Dampak dan evaluasi  

f. Bab VI berisi Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat 

oleh penulis selama melakukan penelitian tersebut. 

 


