
 
 
 
 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Kerangka Pemikiran 

 

Penelitian jaringan komunikasi untuk penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai faktor yang menyebabkan mahasiswa 

melakukan permainan judi onlinedi Kota Malang serta memberikan 

gambaran mengenai struktur jaringan komunikasi yang terbentuk antar 

mahasiswa pelaku judi onlinedi Kota Malang. 

 
Analisis jaringan komunikasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

merujuk pada sejumlah konsep yang dikemukakan oleh para ahli dan 

peneliti terdahulu. Sejumlah konsep yang diacu antara lain jaringan 

komunikasi tingkat individu yang diacu dari Prell (2012). Adapun pada 

penelitian ini akan dilakukan analisis jaringan komunikasi pada tingkat 

individu. 

 
Pada analisis jaringan komunikasi tingkat individu, karakteristik 

sumberdaya individu menjadi variabel pengaruh (variable independent) 

pada penelitian ini diduga berpengaruh terhadap jaringan komunikasi pada 

tingkat individu. Yang berhubungan dengan, variabel karakteristik 

sumberdaya individu yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: Umur, 

Tingkat Pendidikan Formal, Tingkat Kepemilikan Media Massa. 

 
Selanjutnya setelah ditemukan struktur jaringan komunikasi dan 

peranan dari setiap struktur tersebut, kemudian dilakukan analisis faktor- 
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faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan permainan judi onlinedi 

Kota Malang. 

 

3.2 Jenis dan Metode Penelitian 

 

3.2.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitiandeskriptif. Menurut Kriyantono (2009:69), jenis riset ini bertujuan 

membuat deskripsisecara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasiatau objek tertentu. Dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah berusahauntuk menjabarkan secara deskriptif tentang Bentuk 

Jaringan KomunikasiAntara Mahasiswa Pelaku Judi Online, dasar dari 

penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Bogdan dan Taylor(Moleong, 

2007:3). 

 
Metodekualitatif yang digunakan merupakanprosedur penelitian untuk 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulismaupun lisan, dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 

3.2.2 Metode Penelitian 

 

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, 

yaitupendekatan yang dilakukan untuk bisa menjelaskan fenomena yang ada 

dengansedalam-dalamnya. Tetapi penelitian ini tidak mengutamakan 

besarnya populasiatau sampling bahkan bisa dikatan sangat terbatas 

jumlahnya. Apabila data sudahterkumpul sudah mendalam dan bisa 

memenuhi syarat untuk menjelaskanfenomena yang diteliti, maka tidak 
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perlu untuk mencari sampling lainnya. Di siniyang akan lebih ditekankan 

adalah persoalan kedalaman kualitas data, bukanbanyaknya kuantitas data 

(Kriyantono, 2009: 56-57). Bogdan dan Taylor(Moleong, 2007:3) 

mengemukakan bahwa metodologi kualitatif, merupakanprosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulismaupun lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa pelaku judi online yang ada 

di Kota Malang khususnya di sekitar Jalan Tlogomas yang dilaksanakan 

mulai Januari sampai Februari 2018. 

 
3.4 Subjek Penelitian 

 

Subjek dari penelitian ini adalah pelaku judi online, yang bertempat 

tinggal dikota Malang khususnya di sekitar Jalan Tlogomas. Subjek 

penelitian ditentukan dengan cara Snowball Sampling. Teknik ini dilakukan 

karena jumlah sampel dalam penelitian ini tidak diketahui dengan pasti 

jumlahnya. Penentuan sampel dengan teknik ini yaitu menentukan sampel 

yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Seperti halnya bola 

salju yang menggelinding dan akhirnya menjadi besar. 

 

Langkah pertama adalah dengan memilih satu atau dua orang sampel. 

Karena jumlah awal ini dirasa tidak mencukupi untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan, maka peneliti akan mencari orang lain yang 

dilihat lebih mengetahui dan dapat melengkapi data dari sampel 
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sebelumnya. Begitu seterusnya hingga jumlah sampel banyak (Sugiyono, 

 

2011). Contoh gambar teori Snowball Sampling seperti berikut ini:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Subjek Penelitian 
 

 

3.5 Sumber Data Penelitian 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis 

data yaitu data primer dan data sekinder. Data primer diperoleh dari 

kegiatan wawancara dan pengamatan langsung pada pelaku judi online yang 

berada di sekitar Jalan Tlogomas, sedangkan data sekunder diperoleh 

dengan melakukan analisis pada sumber lain seperti literatur dari penelitian 

sebelumnya. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Data yang diperleh pada penelitian ini adalah hasil dari wawancara 

subyek penelitian yang ditentukan dengan metode Snowball Sampling. 

Snowball samplingmerupakan bagian dari NonprobabilitySampling, yang 

dimaksud Nonprobability,teknik pengambilan sampel yang tidakmemberi 
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peluang sama bagi setiap anggotapopulasi untuk dijadikan sebagai 

sampelSnowball sampling, teknikpengambilan sampel sumber data yang 

pada awalnya jumlahnya sedikitlama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2008: 

53-54). 

 
Prinsip pelaksanaan snowball sampling adalah dengan mengambil 

sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orangdengan orang 

yang lain atau satu kasus dengan kasus lain, kemudian mencari hubungan 

selanjutnya melalui proses yang sama, demikian seterusnya (Neuman, 

2003). 

 
Snowball sampling digunakan untuk menentukan responden yang akan 

 

diteliti. Dalam studi jaringan judi online ini, kelompok maupun pelaku yang 

melakukan judi onlinesulit didefinisikan dengan jelas oleh peneliti sehingga diatasi 

dengan menggunakan teknik sampling snowball. Peneliti memanfaatkan informan-

informan kunci untuk mengantarkan peneliti pada anggota kelompok atau orang 

yangdistudi. 

 
Selanjutnya setelah diperoleh sampel yang akan menjadi subyek 

penelitian, maka peneliti akan melanjutkan pada proses wawancara kepada 

pelaku judi online. Kegiatan ini dilakukan guna memperoleh informasi 

secara utuh dan lengkap mengenai judi online. wawancara dilakukan dengan 

cara pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan, dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 

2007). 

 
Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini tergolong wawancara 

semi terstruktur, karena sebelum melakukan wawancara, peneliti telah 
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menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan/subyek 

penelitian. Informasi yang ingin diperoleh dari informan meliputi umur, 

pendidikan, kepemilikan media sosial, pemberi informasi tentang judi 

onlinehal-hal yang ditanyakan terkait judi onlineserta orang-orang yang 

sering terlibat dalam memberi dan menerima informasi terkait judi online. 

 
Sumber data dan informasi lainnya diperoleh melalui dokumentasi, 

yaitu mengumpulkan data-data pendukung lainnya melalui arsip dan 

dokumen. Selain itu, untuk tetap melihat keterbaruan dan pembeda 

penelitian ini dan sebelumnya adalah dengan melakukan studi pustaka dari 

kepustakaan yang relevan. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Data hasil penelitian kemudian dikumpulkan, dikategorisasikan, 

dianalisisdandisajikan secara deskriptif dalam bentuk rataan, persentase, dan 

tabel distribusi frekuensi.Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis 

berdasarkan pada fokus kajian penelitian.Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi Analisis Sosiometri. 

 
Gonzalez dalam Jahi (1988) mengemukakan bahwa hubungan-

hubungan yangterdapat diantara orang-orang dan diantara klik-klik pada 

suatu topik tertentu dapatdiungkapkan dengan teknik-teknik sosiometri. 

Metode-metode penyelidikan inididasarkan pada penemuan “siapa 

berinteraksi dengan siapa”. Analisis sosiometri dilakukan dengan cara 

membuat matriks yang memuat data hubungan yang diajukan dalam 

pertanyaan. Hasil pengolahan data dengan UCINET VI ditampilkan dalam 
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bentuk sosiogram untuk melihat pola hubungan dan peran individu dalam 

jaringan komunikasi tersebut. Sosiogram juga menunjukkan dan 

menggambarkan aliran informasi diantara pelaku judi online di Kota 

Malang. 

Sebagaimana dikutip oleh Scott (2000) mengemukakan bahwa 

fungsianalisis sosiogram antara lain membantu peneliti dalam 

memvisualisasikan saluransaluran yang terbentuk seperti aliran informasi 

yang terjalin dari satu orang kepadaorang lain serta melalui mana seorang 

individu dapat memengaruhi individu lainnya.Sosiogram membantu peneliti 

dalam sejumlah penelitianantara lain untuk mengidentifikasi pemimpin 

(leaders) dan individu yang terisolasidalam kelompok untuk mengungkap 

hubungan asimetri dan hubungan timbal balikserta memetakan rantai 

koneksi/hubungan. 
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