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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1. Jenis dan Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif. 

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian 

kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah; disebut sebagai kualitatif, karena data yang terkumpul dan 

analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2010).  

Sedangkan jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistempeikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskipsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian deskriptif karena peneliti 

ingin membuat gambaran dan mendeskripsikan bagaimana konsep diri seorang 

pemain Role Play di dalam media sosial. Dengan mewawancarai dan melakukan 

observasi terhadap subyek penelitian yang merupakan pemain aktif Role Play, 

peneliti menarik kesimpulan dan menjelaskan bagaimana konsep diri mereka 

(pemain Role Play) saat memainkan permainan peran melalui media sosial tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan dramaturgi, 

sebagaimana diungkapkan oleh Goffman dramaturgi adalah sandiwara kehidupan 

yang disajikan manusia (Nurhadi, 2015). Goffman menyebut ada dua peran dalam 

teori ini yaitu bagian depan (front stage) dan bagian belakang (back stage) (Nurhadi, 

2015). Front mencakup setting, personal front (penampilan diri), expressive 
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equipment (peralatan untuk mengekspresikan diri). Sedangkan bagian belakang 

adalah self, yaitu semua bagian yang tersembunyi untuk melengkapi keberhasilan 

akting atau penampilan diri yang ada pada front. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengungkapkan bagaimana bagaimana konsep diri pengguna Role Play pada 

Twitter. 

1.2. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah komunitas dance K-Pop yang menjadi pengguna 

Role Play melalui Twitter di kota Malang dan masih beraktifitas aktif pada kegiatan 

Role Play tersebut. Subyek-subyek tersebut diantaranya adalah Agadha Eka Jaya, 

Lyvia Gita Cahyanti, Elta Risma Ifari, Anindya Risky, dan Casandra Natalia. 

Peneliti memilih subyek yang berasal dari komunitas dance K-Pop karena mereka 

adalah dancer yang harus menirukan artis Korea yang mereka cover. Dari hal ini, 

menjadi pertimbangan bagi peneliti bahwa subyek yang berasal dari komunitas 

dance K-Pop adalah pemain Role Play yang mahir (bermain peran). Selain itu, 

peneliti memilih 5 subyek tersebut karena subyek adalah pemain Role Play yang 

sudah bermain Role Play lebih dari satu tahun. Mereka mulai mengenal dan 

memainkan Role Play ketika permainan ini mulai terkenal di Kota Malang. 

Dalam mengambil sampel dan mendapatkan 5 subyek peneliti tersebut, 

peneliti menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sample sumber 

data dengan pertimbangan subyek peneliti dianggap paling tahu tentang 

permasalahan yang diangkat oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Caranya adalah dengan 

membuat kategori tertentu untuk menyaring subyek penelitian yang sesuai dengan 

harapan peneliti. Peneliti akan mengkategorikan subyek penelitian ke dalam ciri atau 

kharakteristik tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun karakteristik 

subyek dalam penelitian ini adalah: 
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1. Komunitas dance K-Pop di kota Malang 

2. Pernah / sedang bermain Role Play lebih dari 1 tahun 

3. Pernah / sedang bermain Role Play melalui Twitter 

4. Tau sejarah dan sudah mengenal dunia Role Play 

1.3. Informasi yang Telah Dikumpulkan 

Informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan element Goffman adalah: 

1. Bagaimana pemain Role Play mendefinisikan situasi di dalam dunia Role Play. 

2. Bagaimana pemain Role Play mengekspresikan dirinya sebagai seseorang yang 

diperankannya di permainan Role Play dalam konteks membangun kesan. 

3. Bagaimana Front Stage pemain Role Play, dan bagaimana mereka mengatur 

peran mereka di Front Stage ketika bermain Role Play di Twitter. 

4. Bagaimana pemain Role Play dalam menyiapkan pernyataan untuk 

mengantisipasi terjadinya suatu konflik. 

5. Bagaimana pemain Role Play dalam memperbaiki diri selama bermain Role 

Play. 

6. Bagaimana pemain Role Play mengatur kesadaran dirinya, pengamatan dirinya, 

dan penyingkapan dirinya. 

Informasi-informasi di atas dikumpulkan untuk membantu peneliti dalam 

menganalisis data sehingga akan memudahkan peneliti untuk menemukan 

kesimpulan dan jawaban pertanyaan penelitian ini. Informasi tersebut dikumpulkan 

dengan cara melakukan wawancara dengan subyek peneliti dan peneliti melakukan 

observasi dengan cara melihat dan mengamati akun Role Play para subyek selama 1 

minggu. Hal ini peneliti lakukan untuk memastikan apakah data yang telah 

didapatkan adalah data yang valid. 
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1.4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung mulai tanggal 4-13 Juni 2017. Pada tanggal 7-9 Juni 

2017, peeliti melakukan wawancara kepada para subyek. Sebelumnya, pada tanggal 

4-6 Juni, peneliti mencari subyek dengan karakteristik yang telah di tetapkan oleh 

peneliti sebelumnya. Hal ini peneliti lakukan dengan cara peneliti mendatangi 

tempat latihan komunitas dance K-Pop kota Malang kemudian peneliti melakukan 

tanya jawab singkat dengan para calon subyek peneliti. Kemudian pada tanggal 10-

13 Juni, peneliti melakukan pengecekan hasil wawancara agar apabila ada informasi 

yang dirasa kurang, peneliti bisa meminta melakukan wawancara ulang kepada para 

subyek. 

1.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2010). Berdasarkan jenis 

datanya, data terbagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer 

dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kelompok dan hasil pengujian. Data 

primer dapat diperoleh melalui survei dan metode observasi. 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang telah dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan. Data ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun 
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bahan yang akan diteliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan suatu penelitian 

dengan baik, didukung oleh data-data yang mendukung. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

A. Observasi 

Peneliti sebelum melakukan penelitian ini telah melakukan observasi 

yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan dan menjadi seorang pemain 

Role Play. Peneliti juga telah melakukan observasi data dengan cara 

melihat dan mengamati secara langsung akun Role Play milik subyek. 

Selain itu, subyek juga memperlihatkan bagaimana mereka bermain Role 

Play dengan bermain Role Play bersama peneliti saat peneliti 

mewawancarai subyek. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapat hasil data 

yang tepat dan benar. 

Dalam observasi yang dilakukan peneliti, peneliti mengamati 

bagaimana situasi bermain subyek di dalam dunia Role Play. Subyek juga 

menunjukkan percakapaannya dengan pemain Role Play lain kepada 

peneliti.  

B. Wawancara 

Essenberg dalam buku Sugiyono Memahami Penelitian Kualitatif, 

mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2010). 

Peneliti telah melakukan wawancara dengan subyek di rumah dan di 

kampus tempat subyek berkuliah. Hal ini peneliti lakukan agar subyek 

tidak perlu repot-repot jauh-jauh datang hanya untuk wawancara. Dengan 

begitu, subyek juga akan lebih nyaman ketika melakukan wawancara 
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dengan peneliti. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan 

bahasa yang santai karena subyek tergolong anak muda. Peneliti 

melakukan cara ini agar subyek tidak merasa canggung dengan peneliti 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan. Cara ini juga 

efektif agar subyek merasa memiliki kedudukan yang sama dengan 

peneliti. 

C. Dokumentasi 

Hasil dari wawancara ini telah di rekam oleh peneliti melalui 

handphone. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mendengarkan kembali 

dan bisa menganalisis dengan mudah data pernyataan dan jawaban subyek 

tentang pertanyaan yang peneliti ajukan. 

Peneliti juga telah mengumpulkan informasi berupa data-data yang 

berkaitan dengan bagaimana konsep diri pengguna Role Play melalui 

Twitter. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data yang didapat dari 

penelitian. 

1.6. Teknik Analisis Data 

Nasution dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2010) 

menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dramaturgi milik 

Erving Goffman. Dimana Erving Goffman menyatakan bahwa dunia ini merupakan 

sebuah panggung sandiwara bagi setiap orang. Peneliti akan menggunakan model 

dramaturgi  yang menyatakan bahwa dunia adalah panggung dan setiap manusia 

mempersiapkan penampilannya. Disini peneliti akan menggunakan 6 elemen 

Impression Management milik Erving Goffman yaitu: 
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1. The Definition if The Situation (Definisi situasi) yaitu bagaimana pemain 

Role Play mampu mengartikan (mendefinisikan, menginterpretasikan) 

situasi dalam bermain Role Play. 

2. Expression and Impression (Pembentukan kesan dalam bermain Role 

Play) yaitu tujuan pemain Role Play  bermain Role Play dan bagaimana 

upaya pemain Role Play dalam membentuk kesan serta bagaimana pemain 

Role Play membedakan dirinya dengan pemain Role Play yang lain. 

3. Front Stage dan Back Stage yaitu bagaimana pemain Role Play 

mempersiapkan perannya dan bagaimana perbedaan sifat dan karakteristik 

pemain Role Play ketika mereka memainkan permainan ini dan ketika 

mereka berada di dunia nyata. 

4. Accounts: Excuses & Justification yaitu upaya bagaimana pemain Role 

Play menhindari suatu konflik agar tidak terjadi pada dirinya. 

5. Self Enhancement dan Ingratiation yaitu perbaikan diri pemain Role Play 

dan bagaimana pemain Role Play mampu mengatasi konflik yang terjadi 

pada dirinya 

6. Self Awareness, Slef Monitoring, dan Self Disclosure yaitu bagaimana 

pemain Role Play mengatur kesadaran dirinya, mengatur pengamatan 

dirinya, dan mengatur penyingkapan dirinya.  

Dari setiap elemen, nantinya akan di analisis kembali oleh peneliti guna 

mendapatkan data yang benar-benar valid dan data yang dibutuhkan oleh peneliti 

agar mampu menjawab pertanyaan penelitian skripsi ini. 

1.7. Triangulasi Data 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian 
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terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu 

(Sugiyono, 2010). 

Peneliti telah menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi 

teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, data 

yang diperoleh peneliti berupa wawancara. Kemudian peneliti melakukan 

pengecekan data dengan melakukan observasi melalui akun Role Play milik subyek 

peneliti. Observasi yang telah dilakukan peneliti yaitu peneliti mengamati akun Role 

play milik subyek penelitian selama satu minggu. Peneliti juga melihat secara 

langsung saat subyek peneliti bermain Role Play. Peneliti melihat dan mengamati 

bagaimana ketika para subyek berkomunikasi dengan pemain Role Play yang lain di 

akun Role Play-nya. 


