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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, 

mempunyai tujuan tertentu yang menggunakan metode yang tepat, dimana data yang 

dikumpulkan harus relevansinya dengan masalah yang dihadapi. Metode adalah suatu cara 

yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan. Metode penelitian 

mempunyai peranan yang penting dalam pengumpula data, merumuskan masalah, analisis 

dan interprestasi data. Sedangkan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi : 

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif 

dan menggunakan metode analisis jaringan. 

Analisis jaringan atau teori jaringan sossial merupakan studi tentang cara struktur sosial dari 

hubungan-hubungan sekitar seseorang, kelompok atau organisasi mempengaruhi keyakinan-

keyakinan atau prilaku-prilaku. Tekanan-tekanan kausal melekat dalam struktur sosial. 

Analisis jaringan adalah sebagian metode untuk mendeteksi atau mengukur besaran 

tekanan-tekanan itu.aksioma dari tiap pendekatan jaringan adalah bahwa realitas harus 

dipandang dan diteliti dari sudut pandang bahwa unsure-unsur dari hubungan antara dan 

didalam unit-unit dan bukan unitunit itu sendiri. 
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B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup atau focus penelitian adalah memahami pola komunikasi komunitas 

United Indonesia Malang, dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian terhadap 

anggota atau member resmi yang sudah terdaftar di komunitas United Indonesia Malang. 

Dimana tepat dari focus yang diteliti yaitu anggota yang aktif dalam komunitas United 

Indonesia Malang dalam berbagai kegiatan, serta dari jenis pesan yang disampaikan 

mempererat hubungan antar anggota komunitas, karna pola komunikasi diartikan sebagai 

bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan 

cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksut dapat dipahami. 

 

C. Populasi dan Sample 

Pemiliha subyek peneliti disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu anggota/member 

aktif United Indonesia Malang.Pemilihan subyek ini didasarkan pada informasi yang telah 

direkomendasikan oleh orang yang sudah dikenal. 

C.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuahn, nilai, pristiwa, dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti memilih anggota 

resmi komunitas United Indonesia Malang sebagai populasi yang akan diteliti. Alas an 

peneliti memilih anggota atau member yang resmi yang selalu aktif mengikuti kegiatan 

didalam komunitas. Pemilihan subyek didasarkan pada informasi yang telah direkomendasi 

oleh orang yang sudah dikenal. 
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C.2 Sample 

 Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari anggota sebelumnya itu, peneliti 

dapat menetapkan anggota lain sebagai sample yang dipertimbangkan akan memberikan data 

yang lebih lengkap. 

Penentuan subyek dalam penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan metode 

pengambian sampling, teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Pertama yaitu 

purposive sampling digunakan untuk menetapkan pilihan informan sedangkan snowball 

digunakan untuk memperoreh informasi atau data detail, juga jumblah responden penelitian. 

Selain itu ketika pada saat melakukan teknik Snowball mengalami kejenuhan atau tidak dapat 

menemukan informan lain atau informan tidak bisa merekomendasikan informan selanjutnya, 

maka bisa melakukan pemilihan informan baru dengan menggunakan purposive sampling 

kembali. 

1. Snowball Sampling 

Snowball sampling merupakan salah satu jenis sampling, karena dengan 

menggunakan teknik tersebut peneliti selain memproleh informasi atau data detail, juga 

responden penelitian. “Snowball Sampling” merupakan pelabelan (pemberi nama) pada suatu 

aktifitas ketika peneliti mengumpulkan data dari satu responden berpindah keresponden lain 

yang memenuhi kriteria melalui wawancara mendalam (intensive interview, in-depth 

interview) dan berhenti ketika tidak ada informasi baru lagi, terjadi replikasi atau 

pengulangan variasi informasi, mengalami titik jenuh informasi. Maksutnya informasi yang 

diberikan tersebut sama aja dengan apa yang diberikan informan sebelumnya. (james 

A.Black, 2004:267) 
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 Jadi prinsip atau esensi teknik Snowball Sampling pengalian data melalui wawancara 

mendalam, untuk memperoleh data semaksimal mungkin, dari situ responden bergulir ke 

responden berikutnya yang memenuhi kriteria. (Hamidi, 2008:82). 

2. Purposive Sampling 

Purposive Sampling adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu 

dengan menentukan cirri (karakteristik-karakteristik) tertentu (Oman 2007) 

Adapun peneliti telah menentukan kriteria untuk pengumpulan data. Untuk kriteria sumber 

informan, peneliti telah menetapkan : 

 Individu atau anggota komunitas United Indonesia Malang 

 Individu atau anggota komunitas United Indonesia Malang yang masih aktif 

 Individu atau anggota resmi United Indonesia Malang 

 Individi atau anggota yang selalu aktif mengikuti kegiatan di dalam komuniatas 

United Indonesia Malang 

Dalam peneliti ini, peneliti sudah menentukan kriteria informan yang diteliti sehingga 

dapat dikatakan pada peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang termasuk pada 

kelompo nonprobability sampling. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer dan skunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yaitu, informan dan 

responde, sedangkan data skunder adalah data yang di proleh peneliti, yang berupa dokumen-

dokumen, buku, makalah, artikel, skripsi lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
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Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan  teknik 

pengumpulan data sebagai berikut, yaitu : 

1. Observasi  

Dalam teknik ini peneliti melakukan prariset terhadap komunitas United Indonesia 

Malang sebelum melakukan penelitian .hal ini dilakukan agar mengetahui lebih dalam dalam 

komunitas tersebut. Serta mengetahui permasalah seperti dalam judul penelitian ini.Yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah ikut andil/masuk dalam komunitas ersebut.Baik dalam 

forum diskusu maupun kegiatan nobar (nonton bareng) yang dilakukan oleh seluruh anggota 

komunitas United Indonesia Malang ini.Nasution (1994) menyatakan adala observasi adalah 

dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan haya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperloleh melalui observasi (Sugiono, 2008 : 64) 

2. Wawancara  

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang diteliti, maka apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, teknik pengumpulan 

data ini mendasarkan diri  pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-

tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Susan Stainback (1988) mengemukakan 

bahwa : “jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui lebih mengenai hal-hal 

yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena 

yang terjadi”(Sugiono,2008 : 72). 

Pengambilan data melalui wawancara langsung dari sumber.Jawaban responden 

direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. Materi yang adalah segala hal yang berkaitan 
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dengan komunitas, konsep diri dan segala hal untuk membantu penulis menemukan jawaban 

dari rumusan masalah 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan pristiwa yang sudah berlau. Dokumen bisa 

berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, studi dokumen 

mrupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancra (Sugiono, 2008 : 

82 ). Dengan teknik ini akan direkam segala aktivitas saat melakukan penelitian dalam 

komunitas United Indonesia Malang, baik berupa rekaman video saat wawancara maupun 

rekaman suara untuk memperkuat bukti tulisan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis jaringan yaitu data 

jaringan komunikasi yang terdiri atas sosiogram yang mengandung indikasi jenis jaringan, 

arus informasi, anggota jaringan, pemecil (pemisah), orang yang berposisi sebagai pemuka 

pendapat, jarinagn ulama dan sub-subnya jaringan. 

Analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data terhadap komunitas United 

Indonesia Malang ini berlasung  yaitu pada saat wawancara berlangsung. Bila jawaban yang 

diwawancarai (anggota komunitas United Indonesia Malang setelah dianalisis belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga 

diproleh data yang dianggap kredibel tentang komunitas ini. 
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F. Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti selalu berupaya menjaga kreadibilitas hasil 

penelitian yang dilakukan. Beberapa cara yang dapat dilakukan seorang peneliti untuk 

menjaga kreadibilitas hasil penelitian terdebut adalah dengan melakukan aktvitas validasi, 

dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik “Triangulasi” sebagai teknik 

keabsahan datanya. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada.Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi sumber, yang merupakan perbandingan dan pengecekan balik informan terhadap 

drajat kepercayaan suatu informasi yang diproleh melalui waktu yang berbeda dalam 

penelitian. (Sugiono, 2008 : 84) 

 

 

 

 

 


