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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini 

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara sistematis, 

mempunyai tujuan tertentu yang menggunakan metode yang tepat dan benar, 

dimana data yang dikumpulkan harus benar dengan masalah yang dihadapi. 

Metode adalah suatu cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 

pekerjaan. Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 

pengumpulan data, merumuskan masalah, analisis data. Analisis jaringan 

merupakan studi tentang cara struktur sosial dari hubungan-hubungan sekitar 

seseorang, kelompok mempengaruhi keyakinan-keyakinan atau perilaku-perilaku. 

Analisis jaringan adalah sebagian metode untuk mendeteksi atau 

mengukur besaran tekanan yang di hasilkan dari pengaruh hubungan sosial 

sekitar. Aksioma dari pendekatan jaringan adalah bahwa realita harus diteliti dari 

sudut pandang yang sesuai dengan kelompok tersebut. Analisis jaringan metode 

analis yang dapat memberikan informan atau gambaran kepada pihak tertentu, 

Dalam pembahasan ini, terfokus pada hubungan-hubungan antara orang-orang, 

bukan terfokus pada karakteristik-karakteristik dari orang-orang tersebut. 

Hubungan-hubungan ini mungkin terdiri dari perasaan-perasaan dari orang-orang 

atas satu sama lain, pertukaran informasi, atau pertukaran berwujud seperti 

pertukaran pikiran. Dengan memetakan hubungan-hubungan ini, dapat membantu 

untuk mengungkap kemunculan dan pola-pola komunikasi informal dalam 

kelompok, yang mungkin dibandingkan pada struktur komunikasi formal. Pola-
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pola yang muncul itu dapat dipakai untuk menjelaskan beberapa fenomena 

didalam kelompok. Sedangkan metode dalam penelitian ini meliputi beberapa 

aspek: 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. 

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam 

tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, 

kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu 

yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperehensif, dan holistic (Bodgan 

dan Taylor dalam Rosadi Ruslan, 2010:215).  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang 

didukung oleh data kualitatif. Data yang dikumpulkan berwujud kata-kata dalam 

kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau jumlah. 

Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa sehingga tidak 

mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa, atau membuat 

prediksi (Rachmat, 2001). 

3.2 Ruang lingkup 

 Ruang lingkup atau bisa disebut focus penelitian adalah memahami pola 

komunikasi kelompok suporter sepak bola Chelsea Indonesia Suporter Club 

(CISC) Gresik. Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian hanya 

kepada kelompok yang tergabung dalam Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) 

Gresik saja. Dimana tepat dari focus yang diteliti yaitu anggota yang sudah lama 

bergabung dalam kelompok Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) Gresik, aktif 
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dalam berbagai macam kegiatan kelompok Chelsea Indonesia Suporter Club 

(CISC) Gresik serta jenis pesan yang disampaikan guna mempererat hubungan 

anggota dalam kelompok Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) Gresik ini, 

karena pola komunikasi dapat diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua 

orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Basecamp CISC Gresik yaitu di JL. Jaksa 

Agung Suprapto No.71 Pekauman gresik dalam waktu kurang lebih dua bulan. 

Alasan peneliti memilih basecamp CISC Gresik karena pada waktu peneliti 

melakukan penelitian sedang diadakan nobar ChelseaFC yang diadakan di 

basecamp tersebut jadi lebih muda untuk melakukan observasi. 

3.4 Teknik penentuan Subyek Penelitian 

Dalam menentukan subyek, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu peneliti telah mentukan Subjek penelitian sesuai dengan 

karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti. Guna mendapatkan data yang 

dapat memenuhi kebutuhan peneliti. Adapun beberapa kriteria subyek yang 

dipilih oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Anggota yang aktif didalam kelompok suporter Chelsea Indonesia 

Suporter Club Indonesia (CISC) Gresik. Dengan kata lain aktif adalah 

sering mengikuti kegiatan serta masuk dalam jajaran kelompok ini.  

2. Anggota yang telah bergabung satu tahun atau lebih didalam kelompok 

suporter Chelsea Indonesia Suporter Club Indonesia (CISC) Gresik. 
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Artinya anggota sudah memahami konsep dan karakter ddidalam 

kelompok ini.  

3. Ketua kelompok suporter Chelsea Indonesia Suporter Club Indonesia 

(CISC) Gresik. Ketua adalah pengatur dari semua kegiatan yang berada 

didalam kelompok ini. 

 

Data yang dihasilkan dapat beragam dan memiliki karakteristik yang 

berbeda tergantung dari dirinya masing-masing. Peneliti memilih pegurus sesuai 

peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Kemudian berkembang dengan 

menggunakan teknik snowball sampling, dimana pemilihan informan lanjutan 

dalam rangka penggalian data untuk mendapatkan variasi dan kedalaman 

informasi diperoleh atas rujukan atau rekomendasi key informan yang telah 

ditentukan sebelumnya melalui teknik  purposive sampling.  

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

A. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan atau pendengaran 

dan pencatatan secara sistematis yang langsung di basecamp CISC Gresik 

yaitu di JL. Jaksa Agung Suprapto No.71 Pekauman gresik. Observasi 

ditujukan kepada ketua dan beberapa anggota CISC Gresik. 

B. Wawancara  

Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara yang sudah 

direncanakan dengan baik, karena peneliti sudah mengetahui informasi apa 
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saja yang di inginkan oleh peneliti, sehingga peneliti bisa menyusun kerang-

kerangka pertanyaan dengan baik dan terbentuk. Didalam metode 

pengumpulan data, peneliti juga mewawancarai yang ditujukan kepada 

ketua dan beberapa anggota CISC Gresik.  

C. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses melihat dan menganalisa dokumen-

dokumen, baik dokumentasi dalam bentuk data tertulis, foto ataupun audio 

yang berkaitan dengan penelitian (Hamidi: 2004, hal 73-74). Disini peneliti 

mengambil dokomentasi sebagai bahan dasar penelitian yang diambil dari 

beberapa kegiatan seperti nonton bareng dan juga bertepatan dengan 

anniversary CISC (Chelsea Indonesia Suporter) Gresik dan beberapa 

dokumentasi dari kegiatan yang pernah dilakukan.  

3.6  Teknik Analisis Data 

 Data yang sudah terkumpul dianalisi dengan menggunakan metode 

analisis jaringan yaitu data jaringan komunikasi terdiri atas Sosiogram yang 

mengandung indikasi jenis jaringan, arus informasi, anggota jaringan, 

pemecil(pemisah) dan orang yang berposisi sebagai pemuka pendapat. 

 Analisis jaringan digunakan untuk menganalisis hubungan atar pribadi 

dalam suatu organisasi atau komunitas yang dapat memberikan diskripsi secara 

sistematis, sedangkan sosiogram dilakukan dan digunakan untuk melihat jaringan 

komunikasi yang terjadi diantara kelompok CISC (Chelsea Indonesia Suporter) 

Gresik  



31 
 

 Analisis ini dilakukan pada  pengumpulan data terhadap kelompok 

Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) Gresik saat wawancara berlangsung. 

Bila jawaban yang diwawancarai (anggota kelompok Chelsea Indonesia Suporter 

Club (CISC) Gresik) belum memuaskan, maka peniliti akan melanjutkan 

pertanyaan ulang sampai tahap tertentu sampai data yang diperoleh dianggap 

benar dan kredibel tentang kelompok Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) 

Gresik ini.  

3.7 Uji Keabsahan Data 

 Uji keabsahan data digunakan untuk menunjukan tingkat validitas dan 

reliabilitas data yang digunakan peneliti. Validitas adalah sejauh mana suatu alat 

pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan reliabilitas adalah 

sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-

ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Dalam penelitian ini sendiri, 

peneliti menggunakan uji dengan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi 

sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai 

metode dan sumber perolehan data. Contohnya, selain wawancara dan observasi, 

peneliti juga dapat melakukan observasi terlibat (participant observation), 

dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan 

pribadi dan gambar foto. Masing- masing cara tersebut akan memberikan bukti 

dan data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang 

berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Peneliti akan menguji data yang 

diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lain dengan cara membandingkan 

atau mengecek ulang semua data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang 

telah dilakukan oleh peneliti yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 


