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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian agar hasil dari suatu penelitian dapat teruji kebenarannya secara 

ilmiah dan hasil dapat di pertanggungjawabkan.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan alasan permasalahan yang diangkat oleh peneliti akan dibahas secara 

mendalam dengan mendeskripskan uraian permasalahan secara terperinci 

dan jelas. Peneliti mengolah data secara deskriptif. Fokus penelitian ini 

adalah relasi sosial yang terjadi pada pemain game online, peneliti berusaha 

mengungkap dampak positif dari bermain game online dalam kaitanya 

dengan memperluas relasi sosial secara mendalam. 

Pengertian penelitian kualitatif sendiri menurut Moleong (2008)  adalah 

penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan 

memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau 

sekelompok orang. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik 

atau cara kuantifikasi lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif berusaha menelaah suatu fenomena dalam masyarakat secara 

ilmiah dalam bentuk deskripsi yang terperinci, mendalam dan jelas. 

Pendekatan yang peneliti gunakan untuk mengetahui relasi sosial pada 

pemain game online adalah pendekatan fenomenologi. Moleong (2008) 

mengemukakan bahwa pendekatan fenomenologi adalah berfokus pada 



25 
 

 
 

pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi 

dunia. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi berusaha untuk 

memahami arti dari peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang atau 

individu dalam situasi tertentu. Pendekatan ini berusaha untuk masuk ke 

dunia konseptual subjek sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu 

pengertian yang dikembangkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. 

Jadi kesimpulannya penelitian dengan mengunakan pendekatan 

fenomenologi berusaha untuk memahami makna dari suatu fenomena atau 

peristiwa dari sudut pandang subjek yang mengalami peristiwa itu secara 

langsung. Oleh sebab itu, metode penelitian kulitatif menggunakan 

pendekatan fenomenologis sesuai dengan tema yang peneliti angkat yaitu 

dampak positif bermain game online dalam memperluas relasi sosial. Peneliti 

ingin mengungkapkan pandangan subjek mengenai manfaat ketika bermain 

game online DOTA dalam hal memperluas relasi sosial.  

Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

mengungkap manfaat memperluas relasi sosial bagi para pemain game online 

pada mahasiswa secara mendalam, menganalisis dan mengambarkannya 

dalam bentuk deskriptif. 

B. Subjek Penelitian 

Berdasarkan tema penelitian yang peneliti lakukan yaitu relasi sosial 

pemain game online pada mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

maka subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada mahasiswa yang bermain game DOTA 2. 

2. Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata. 
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3. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik sampling non-probability 

sampling yaitu teknik pengambilan sample yang tidak semua individu 

memiliki peluang untuk menjadi sample dalam penelitian (Sugiyono, 2011). 

Dalam non-probability sampling peneliti menggunakan purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan tertentu. Peneliti 

secara sengaja menentukan sampel yang dianggap tepat atau sesuai dengan 

penelitian ini sehingga akan memudahkan peneliti dalam mendalami objek 

atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011). 

Metode sampling ini sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif yang 

dilakukan oleh peneliti dan membantu peneliti dalam mendalami tema 

penelitian tentang relasi sosial pada pemain game online. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2011) ada dua hal penting yang mempengaruhi 

kualitas dari hasil penelitian, pertama kualitas instrumen penelitian dan 

kedua yaitu kualitas pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif yang 

menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti 

berfungsi untuk: menetapkan fokus penelitian, memilih informan atau subjek 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.  

Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi yang bertujuan 

untuk mengetahui opini, perasaan, pengetahuan dan pengalaman menurut 

subjek penelitian. 
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1. Wawancara 

Teknik pengumulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara secara mendalam atau in-depht interview. Pengertian 

wawancara menurut esterberg (dalam Sugiyono 2011) yaitu pertemuan 

antara dua orang atau individu untuk berrtukar informasi maupun ide 

melalui tanya jawab maka dapat disusun menjadi suatu topik tertentu. 

Wawancara akan dilakukan secara langsung atau face to face. Peneliti 

belum mengetahui data apa yang akan diperoleh dari subjek sehingga 

peneliti akan mencatat dan banyak mendengarkan cerita dari subjek.  

Beberapa topik pertanyaan yang akan peneliti sampaikan pada subjek, 

antaranya : 

1. Bagaimana relasi subjek dengan orang tua, teman maupun lingkungan? 

2. Apakah bermain game online mempengaruhi hubungan dengan orang 

tua, teman, serta lingkungan sosialnya? 

3. Apakah dengan bermain game online relasi sosial pemainnya meluas? 

4. Bagaimana relasi sosial anda dengan para pemain DOTA 2? 

Pertanyaan-pertanyaan di atas akan lebih dikembangkan lagi oleh peneliti 

agar dapat menggali informasi lebih mendalam. Dalam proses wawancara 

peneliti akan dibantu dengan alat bantu berupa alat perekam suara, buku 

catatan dan alat tulis. 

2. Observasi 

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2011) observasi merupakan dasar 

semua ilmu pengetahuan. Menurut Marshal (dalam Sugiyono, 2011) melalui 

penelitian peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. 
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Jadi penelitian merupakan metode penelitian yang dapat membantu peneliti 

untuk mengumpulkan data penelitian dan sebagai alat penunjang dari metode 

penelitian wawancara. Objek dari penelitian ini yaitu individu yang bermain 

game online. Hal yang diamati dalam penelitian ini yaitu:  

a. Ekspresi dan perilaku subjek. 

b. Respon spontan subjek. 

c. Interaksi subjek. 

d. Ciri fisik yang tampak pada subjek. 

 

D. Kriteria Keabsahan Data 

Moleong (2008) menetapkan kriteria keabsahan data menjadi empat, 

yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).  

Uji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Ketekunan / keajegan pengamat.  

Keajegan artinya mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara 

yang kaitanya tentang proses analisis yang konstan. Mencari berbagai data 

yang dapat di perhitungkan dan memilah mana yang tidak dapat 

diperhitungkan. Ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur dengan relasi yang relevan dengan isu atau fenomena yang diteliti dan 

memusatkan diri pada hal-hal yang lebih rinci. Maka ketekunan pengamatan 

ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh kedalaman data mengenai 

objek yang diteliti. 
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2. Pengecekan sejawat 

Pengecekan sejawat adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

cara mendiskusikan hasil sementara atau akhir dengan rekan-rekan sejawat. 

Teman sejawat yang dimaksudkan disini adalah rekan-rekan yang 

mempunyai pengetahuan yang sama tentang ilmu yang sedang diteliti, 

sehingga para peneliti dapat bersama-sama mereview persepsi, pandangan, 

dan analisis yang sedang dilakukan. Melalui diskusi ini peneliti dapat 

memperoleh masukan, saran, dan koreksi sehingga kesalahan dan interpretasi 

dapat dihindari 

E. Metode Penelitian Data 

Sugiyono (2011) mengatakan data pada penelitian kualitatif diperoleh 

dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai metode penelitian, dan 

dilakukan terus menerus hingga datanya valid. Menurut Bodgam (dalam 

Sugiyono 2011) analisis data adalah proses mencari data dan menyusun data 

secara sistematis, sehingga data dapat mudah dipahami dan hasil penelitian 

dapat di informasikan kepada orang lain.  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari wawancara, lalu data di kategorikan dengan cara koding, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, lalu membuat 

kesimpulan agar mudah dipahami oleh banyak orang. 

Analisis data penelitian bersifat induktif, yaitu suatu analisis data yang 

didasarkan pada data yang telah diperoleh, lalu selanjutnya dikembangkan 
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menjadi kesimpulan yang bersifat umum sehingga mudah dipahami oleh 

masyarakat. 

  


