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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan penelitian 

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu 

pendekatan yang dilakukan untuk bisa menjelaskan fenomena yang ada dengan 

sedalam-dalamnya. Tetapi penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi 

atau sampling bahkan bisa dikatan sangat terbatas jumlahnya. Apabila data sudah 

terkumpul sudah mendalam dan bisa memenuhi syarat untuk menjelaskan 

fenomena yang diteliti, maka tidak perlu untuk mencari sampling lainnya. Di sini 

yang akan lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman kualitas data, bukan 

banyaknya kuantitas data (Kriyantono, 2009: 56-57). Bogdan dan Taylor 

(Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Menurut Kriyantono (2009:69), jenis riset ini bertujuan mebuat deskripsi 

secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau objek tertentu. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah berusaha 
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untuk menjabarkan secara deskriptif tentang pola komunikasi kelompok pada 

anggota-anggota kelompok Clan Cannibal.corp 

Dasar dari penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Bogdan dan Taylor 

(Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya 

terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan 

kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif 

ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Warnet game dieng Malang yang berlokasi 

di Jl. Dieng Raya, Hardcore Lounge Internet, Malang. Pengambilan lokasi 

penelitian ini didasarkan pada kelompok game Clan Cannibal.corp yang 

menjadikan warnet tersebut sebagai markas atau tempat mereka berkumpul, 

dan untuk bermain game online FPS point blank. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilakukan dengan mempertimbangan 

penyesuaian terhadap kesediaan subjek penelitian tersangkut (kelompok 
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game online point blank Clan Cannibal.corp). Penelitian ini dilakukan pada 

bulan April 2017. 

Secara teknis, peneliti memiliki hubungan dengan objek yang diteliti yaitu 

sebagai salah satu anggota Kelompok Clan Cannibal.corp, sehingga 

memungkinkan bagi peneliti lebih memahami kondisi organisasi terkait. Dengan 

demikian diharapkan hasil penelitian ini akan mampu menjelaskan lebih dalam 

realita yang terjadi. Karena secara teknis, faktor ini juga memudahkan peneliti 

dalam mengumpulkan data. 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah anggota dari kelompok game online point 

blank Clan Cannibal.corp yang bertempat di Jl. Dieng Raya Hardcore Lounge 

Internet, Malang. Peneliti akan menentukan subjek penelitian dengan cara 

purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 218). Dengan kata lain, sampel yang 

dipilih harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang 

harus dimiliki adalah sebagai berikut: 

1. Telah menjadi anggota kelompok Clan Cannibal.corp selama 3 tahun. 

2. Telah bermain game online FPS (first person shooter) point blank lebih dari 

3 tahun.  
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Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang 

akan diteliti tentang pola komunikasi kelompok game online FPS (first person 

shooter) point blank pada kelompok Clan Cannibal.corp. Maka, subjek 

penelitiannya yaitu anggota kelompok Clan Cannibal.corp yang telah memenuhi 

kriteria tersebut. Sehingga, peneliti menentukan subjek utama dalam penelitian ini 

berjumlah Empat (4) orang, yaitu Empat orang yang telah bergabung di dalam 

kelompok game Clan Cannibal.corp dan telah bermain game online point blank 

lebih dari tiga tahun yang bertempatkan di Hardcore Lounge Internet 

(Hardcore.net). 

Pemilihan subjek penelitian atau responden berdasarkan orang yang 

dianggap paling tahu dan atas pertimbangan tertentu serta memiliki informasi yang 

di butuhkan oleh peneliti. Subjek penelitian berjumlah empat orang ini diharapkan 

dapat menggungkapkan informasi-informasi dan data yang lengkap tentang pola 

komunikasi kelompok dari aspek yang akan diteliti, yaitu tentang pola komunikasi 

kelompok game online FPS (First person shooter) point blank pada kelompok 

Clan Cannibal.corp di  warnet hardcore Malang. 

3.5 Sumber data 

Menurut Lofland dan lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh 

Lexi J. Moleong (2007:157) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah tindakan dan kata-kata, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber, yaitu: 
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1. Data primer 

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara in depth interview langsung dengan subjek penelitian. 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder didapat dari sumber tidak langsung, yaitu melalui 

litaratur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, 

sripsi dan artikel dari internet yang bertujuan untuk menambah dan 

menguatkan data primer. Dan juga mengambil data dari website official 

game online Point Blank, dan juga menggunakan screenshoot sebagai 

tambahan data yang akan digunakan di dalam penelitian. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawan cara dan dokumentasi, dari berbagai sumber. 

1. Teknik interview atau wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan hanyalah berupa garis besar 

permasalahan yang akan dinyatakan (Mulyana, 2001). Dengan demikian, 

wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada 

kedalaman informasi, serta tidak secara formal terstruktur. Sedangkan untuk 

data sekunder, peneliti akan melakukan studi literatur yang berkaitan dengan 
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topik penelitian melalui, buku, internet dan karya-karya ilmiah serta bentuk 

publikasi lainnya. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik ini pengumpulan data sekunder mengenai 

obyek dan lahan penelitian yang didapatkan dari sumber tertulis, seperti arsip, 

dokumen resmi, tulisan-tulisan yang ada di situs internet dan sejenisnya yang 

dapat mendukung analisa penelitian tentang simbol-simbol dan pesan yang 

terdapat dalam sebuah penelitian. Cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

catatan atau data yang telah tersedia oleh pihak lain (Hamidi, 2010: 140). 

3.7 Teknik Analisis Data 

Pada prinsipnya proses analisis data pada penelitian kualitatif bisa 

dilakukan secara berkesinambungan yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut 

Nasution (dalam Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2013:2015-220) proses 

analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun 

meneliti hingga penulisan hasil penelitian. Akan tetapi yang lebih terfokus dalam 

menganalisis data adalah selama proses di lapangan bersamaan dengan 

pengumpulan data. 

Adapun beberapa aktifitas dalam analisis data menurut model Miles dan 

Huberman (dikutip dari Sugiyono 2008: 246) antara lain: 
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1. 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 penggumpulan data selanjutnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti merangkumkan hal yang pokok, memilih-milih 

sasaran penelitian sesuai dengan judul penelitian ini.peneliti memfokuskan pada 

pola komunikasi kelompok game online FPS point blank pada kelompok clan 

Cannibal.corp 

2. Penyajian Data

Dan langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data 

(Data Display). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih 

dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adapun fungsi display data 

disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Oleh 

karena itu, diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu 

peneliti menyelesaikan pekerjaanya.  

Deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk 

melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data 
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kualitatif yang lazim digunakan adalah bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini, 

setelah peneliti berhasil memilih data yang ada, peneliti mengumpulkan data 

tersebut dari hasil wawancara ataupun data penunjang seperti dokumentasi foto 

ataupun video anggota Clan Cannibal.corp dalam membentuk pola komunikasi 

kelompoknya.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan reduksi data dan penyajian data tentang bentuk 

komunikasi yang terjadi pada kelompok game online dieng tersebut dilanjutkan 

dengan aktifitas yang terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari pengumpulan data, 

peneliti mencari makna dari setiap gejala yang yang diperoleh selama 

dilapangan, mencatat keteraturan, atau pola penjelasan dan konfigurasi yang 

mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi. Peneliti yang berkompeten akan 

menangani kesimpulan-kesimpulan secara longgar, tetap terbuka dan skeptis 

tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap 

kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus di verifikasi hingga benar-benar 

diperoleh kesimpulan yang valid. 
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Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman 

 

 

3.8 Uji Keabsahan Data 

 Didalam kasus ini peneliti menyadari bahwa penelitian kualitatif realitas 

obyektif sesungguhnya tidak pernah bisa ditangkap, maka peneliti menggunakan 

metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagi cara dan berbagai waktu 

(Sugiyono, 2008: 273). 

 Disini teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. 

Sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono (2008: 274), bahwa triangulasi sumber 

digunakan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh dari beberapa 

sumber.  
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 Data-data yang sama akan diuraikan dan dikategorisasikan, mana pandangan 

yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang lebih spesifik, kemudian 

data yang telah dianalisis tersebut menghasilkan satu kesimpulan. Hal ini berarti 

peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk 

dibandingkan dengan data dari sumber lain. 

 Didalam penyajian penelitian ini peneliti mengecek data-data yang telah 

didapatkan oleh peneliti melalui wawancara sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

peneliti dengan subjek penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan kepada para 

peserta yaitu anggota game online kelompok Clan Cannibal.corp tentang 

bagaimana pola komunikasi kelompok yang terjadi. 

 


