
BAB III

METODE PENELITIAN

Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan

dan  kegunaan  (Sugiyono,2013:2).  Menurut  (Darmadi,2013:153),  metode

penelitian  adalah  suatu  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan

kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-

ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di

atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk

memperoleh  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Metode  penelitian

mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  pengumpulan  data,  merumuskan

masalah,  analisa  dan  interpretasi  data.  Sedangkan  metode  penelitian  dalam

penulisan skripsi ini meliputi dari pendekatan dan jenis penelitian yang di jelaskan

sebagai berikut:

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan

kualitatif,  yang  dimaksudkan  untuk  memperoleh  data  secara  mendalam  dan

komprehensif, dan data yang dianalisis tersebut bukan data berupa angka-angka

(data  kuantitatif),  tetapi  data  yang dianalisis  berupa kata-kata  yang dipaparkan

secara empiris. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian yang menggunakan

pendekatan kualitatif peneliti harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, 
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kemudian memberikan penafsiran atau interpretasi dan pengkajian secara

mendalam setiap kasus dan mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  memakai  jenis

penelitian deskriptif.  Adapun yang dimaksud dengan jenis  penelitian deskriptif

yaitu  mendeskripsikan  data  secara  mendalam  dan  komprehensif  dengan

menggunakan  teknik-teknik  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  metode

pengumpul data lainnya untuk menyajikan respons-respons dan perilaku subjek.

penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena  permasalahan  yang

akan  dibahas  tidak  berkenaan  dengan  angka  –  angkat  tapi  mendiskripsikan,

menguraikan  dan  menggambarkan  tentang identitas  diri  supporter  sepak  bola

dalam komunitas kelompok.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup di dalam penelitian ini adalah pernyataan anggota

suporter Aremania  yang  berada  di  kota  Malang  khususnya  di  daerah  Arjosari

yang karakteristiknya peneliti sampaikan pada subyek penelitian.  Lokasi dalam

penelitian ini akan dilakukan menyesuaikan kesepakatan peneliti dengan informan

penelitian,  kemungkinan  akan  dilakukan  di  kota  Malang  dan sekitarnya,  yang

merupakan tempat berkumpul atau nongkrong para suporter Aremania. Di tempat

itulah peneliti akan bertemu dan berusaha mendapatkan informasi yang jelas, serta

mengumpulkan data untuk memenuhi penelitian ini.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang yang bermanfaat atau dimanfaatkan

dalam penelitian untuk memberikan keterangan mengenai situasi dan kondisi latar

penelitian.  Dalam penelitian ini  perisitiwa atau  gejala  sosial  yang akan diteliti
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adalah  makna  identitas  diri  pada  suporter  Aremania  di  kota  Malang.  Untuk

menentukan siapa saja yang dijadikan subjek harus dipertimbangkan dengan baik

oleh peneliti, dimana harus memiliki karakteristik pemahaman serta pengetahuan

yang luas mengenai masalah yang diteliti (Moleong, 1994: 90).

Peneliti  dalam  menentukan  subyek  penelitian  menggunakan  purposive

sampling (dipilih oleh peneliti secara sengaja) dengan tujuan mendapatkan sumber

data dan menyelesaikan penelitian. Dari sekian banyak jumlah suporter Aremania

yang  berada  di  kota  Malang,  tidak  semuanya  akan  dijadikan  sebagai  subyek.

Berikut kriteria yang peneliti jadikan subyek penelitian:

1. Mereka yang bergabung dalam komunitas Aremania Arjosari dab

masih  menjadi  anggota aktif,  sering mengikuti  kegiatan ataupun

rapat yang diadakan Aremania 

2. Berusia remaja dengan berumur 18-21 tahun. Karena pada umur

18-21 tahun merupakan remaja akhir dan sudah mulai mendekati

tahapan  remaja  akhir  tahan  pendewasaan  diri,  sehingga  mulai

mencari pemahaman tentang identitas dirinya.

3. Menjadi pengurus di Aremania daerah Korwil Arjosari

Dari karakteristik di atas peneliti menemukan 8 orang yang sesuai dengan

kriteria.  Penelitian ini  difokuskan pada identitas  diri  suporter  remaja  aremania

dalam komunikasi  kelompok,  yakni  hasil  wawancara  dari  8  anggota  suporter

Aremania dengan peneliti  akan diolah dan dianalisis  secara mendalam sebagai

bahan  referensi  dalam  pembuatan  kesimpulan.  Hal  ini  dilakukan  untuk

mengetahui identitas diri suporter sepak bola dalam komunikasi kelompok  pada

saat ini. Peneliti memfokuskan pada suporter remaja sepak bola Aremania, serta
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bagaimana diciptakannya identitas diri remaja tersebut dalam berkomunikasi antar

anggota suporter Aremania.

3.4 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya : 

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu proses untuk mencari data dengan cara

percakapan  antara  peneliti  dengan subjek  untuk memberikan suatu  alasan  dan

informasi yang jelas, tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan

yang  bisa  membuat  para  informan  menjadi  paham  dan  mengerti  agar  bisa

menjawab segala pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 

Dalam hal ini peneliti mempelajari teknik wawancara agar bisa dilakukan

wawancara secara mendalam. Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya

sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data

atau informasi yang rinci. Hubungan antara peneliti dengan para responden atau

informan harus dibuat akrab, sehingga subjek penelitian bersikap terbuka dalam

menjawab setiap pertanyaan (Hamidi, 2004: 72).

Hasil  yang didapat dalam wawancara ini  berupa keterangan-keterangan

yang  berkaitan dengan motivasi supporter  sepak  bola  dalam  komunikasi

kelompok.

b. Dokumentasi

Dokumentasi  peneliti  gunakan  sebagai  penunjang  dan  pelengkap  dari

wawancara sehingga menjadikan informasi yang peneliti dapatkan lebih lengkap

dan mendukung atau membuahkan hasil data dari wawancara.
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Jenis rekaman, catatan, kliping, berita, buku-buku, dokumen, artikel dalam

website  atau  internet,  dll  itu  semua  merupakan  dokumentasi.  (Kriyantono

Rachmat. 2006: 120). Manfaat dari dokumentasi ialah menambahkan kelengkapan

data, mengetahui keadaan yang sangat kompleks, mengingat kemampuan peneliti

yang terbatas, mengetahui keaslian data.  

Penelitian ini mengumpulkan data berupa profil komunitas suporter sepak

bola  dan  motiv dari  setiap  suporter.  Data  data  tersebut  digunakan  untuk

menganalisa,  mengevaluasi  motivasi suporter  sepak  bola  dalam  komunikasi

kelompok.  Melalui  dokumentasi  dapat  dilihat  apakah  komunikasi  kelompok

dalam suporter sepak bola sudah berjalan dengan baik.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis  data kualitatif  menurut (Bogdan & biklen,  1982) adalah upaya

yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data,

memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola,  mensintesiskannya,

mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa  yang

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan

& Biklen dalam Moleong, 2014). 

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

mengabstrakkan, daan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan  tertulis  di  lapangan.  Dimana  setelah  peneliti  memperoleh  data,

harus  lebih  dulu  dikaj  kelayakannya  dengan  memilih  data  mana  yang

benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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2. Penyajian data

Penyajian  data  dibatasi  sebagai  sekumpulan  informasi  tersusun  yang

disesusaikan  dan  diklarifikasi  untuk  mempermudah  mudah  peneliti  dan

menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian  berlangsung makna-makna yang muncul

dari data diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga

diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini,  data yang digunakan adalah data triangulasi  yaitu

menganalisis  jawaban  subjek  dengan  meneliti  kebenaran  data  empiris  yang

tersedia  (Kriyantono  R.2006:72).  Triangulasi  sumber  merupakan  pemerikasaan

keabsahaan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  diluar  data  penelitian

untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai  pembandingan  terhadap  data  yang

diperoleh oleh peneliti. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas

data  yang dilakukan dengan cara  mengecek data  yang telah  diperoleh  melalui

beberapa sumber yang berbeda. 
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