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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

deskriptif. Riset kualitatif digunakan oleh penilti karena dengan tujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau 

sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang 

terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka 

tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan peneliti 

adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.46 

 Jenis riset deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. 

Peneliti sudah mempunyai konsep dan kerangka konseptual. Melalui kerangka 

konseptual (landasan teori), peneliti melakukan operasionalisasi konsep yang 

menghasilkan variabel beserta indikatornya. Riset ini untuk menggambarkan 

realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antarvariabel.47 

 Usaha mendeskripsikan fakta-fakta yang itu pada tahap permulaan tertuju 

pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang 

diselidiki, agar menjadi jelas keadaan atau kondisinya. Oleh karena itu pada 

tahap ini jenis riset deskriptif tidak lebih dari pada penelitian yang bersifat 

penemuan fakta-fakta seadanya (fact finding). Penemuan gejala-gejala itu berarti 

juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha untuk 

                                                           
46 Kriyantono, Rachmat. 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group. Cetakan ke 3.Hal 56-57. 
47Ibid. Hal 67 
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mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain dalam aspek-aspek yang 

diselidiki itu.48 Metode kualitatif deskriptif digunakan oleh peneliti karena 

diharapkan mampu mendeskripsikan fakta-fakta dilapangan. 

3.2. Sasaran Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran maupun objek penelitian oleh 

penulis adalah Komunitas game online Mobile Legend Bang Bang Squad KCG 

(KUCINGAN) Semarang. Komunitas KCG Semarang ini sudah terbentuk selama 

2 (dua) tahun belakangan. Squad KCG bisa terbentuk karena hal yang cukup 

sederhana, yaitu karena para anggotanya sering bertemu di kucingan Pengkolan 

yang beralamat di Jl.Pawiyatan Luhur Semarang Kota, tempat mereka makan 

maupun hanya sekedar melepas dahaga. Singkat cerita karena sudah cukup 

kenal satu sama lain dan kerap bermain Mobile Legend Bang Bang bersama 

sebagai tim, maka mereka akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah 

komunitas MLBB mereka sendiri. Berdiri hingga sekarang komunitas KCG 

mempunyai anggota sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang. 

3.3. Sumber Data 

 Penelitian ini akan menggunakan 2 sumber data yaitu data primer 

sebagai data utama yang dilakukan peneliti tanpa perantara dan sekunder yang 

bertujuan sebagai penunjang data yang sudah didapatkan sebelumnya. Berikut 

penjelasan peneliti tentang data primer dan data sekunder : 

a. Data primer adalah data yang peneliti dapatkan dari hasil 

pengumpulan data di lapangan. Data primer yang didapatkan disini, 

peneliti peroleh dengan cara wawancara dan observasi langsung. 

                                                           
48 Nawawi, Hadari. 1987. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gadjah Mada University 
Press. Cetakan ke-3. Hlm 63. 
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b. Data sekunder adalah data yang peneliti dapatkan dengan cara 

melakukan dokumentasi langsung oleh peneliti yang hasilnya berupa 

foto, video, data dari komunitas selama proses wawancara dan 

obserbasi dilakukan. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari wawancara dan 

observasi, serta didukung pendokumentasian ketika penelitian berlangsung. 

a. Wawancara : 

 Wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang 

berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang 

diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek 

(Berger, 2000).Wawancara merupakan metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari 

sumbernya. Dalam riset kualitatif, yang disebut wawancara mendalam 

(depth interview) atau wawancara secara intensif (intensive-interview) 

dan kebanyakan tak berstruktur. Tujuannya untuk mendapatkan data 

kualitatif yang mendalam.49 Sebelum melakukan wawancara, penulis 

terlebih dahulu menyiapkan lembar tanya jawab yang bertujuan 

mengarahkan pertanyaan-pertanyaan wawancara agar tetap berada 

dalam konteks yang dimaksud penulis. Selain itu diharapkan dari cara 

ini adalah muncul pertanyaan baru yang ditemukan dari pernyataan 

atau jawaban yang diberikan narasumber, guna mendapatkan 

informasi selengkap-lengkapnya. 

                                                           
49dalam Kriyantono, Rachmat 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group. Cetakan ke 3.Hal 98. 
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 Wawancara yang dilakukan oleh penulis bertujuan diantaranya 

untuk mengetahui motivasi anggota masuk kedalam Squad KCG, 

pentingnya fitur penunjang komunikasi di dalam MLBB, perbedaan 

ketika menjadi solo-player dan squad-player, kegunaan forum ketika 

sedang melakukan kegiatan offline (daily-talk, highlights), dan 

pentingnya interaksi ketika match sedang berlangsung. 

b. Observasi : 

 Observasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi 

di antara subjek yang diriset. Sehingga keunggulan metode ini adalah 

data yang dikumpulkan dalam dua bentuk, yaitu interaksi dan 

percakapan (convertation). Artinya selain perilaku nonverbal juga 

mencakup verbal dari orang-orang yang diamati. Ini mencakup antara 

lain apa saja yang dilakukan, perbincangan apa saja yang dilakukan 

termasuk bahasa-bahasa gaul serta benda-benda apa yang mereka 

buat atau gunakan dalam interaksi sehari-hari.50Penulis membaur 

bersama objek yang diteliti dan memposisikan diri seakan-akan 

penulis juga bagian dari komunitas tersebut. Dalam artian penulis  

mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh narasumber. 

Beberapa hal yang penulis cermati pada saat melakukan observasi 

ialah : 

1. Perilaku komunikasi antar layar ketika sedang in-game. 

2. Perilaku komunikasi tatap muka ketika sedang melakukan 

kegiatan offline. 

3. Intensitas pemakaian fitur komunikasi didalam MLBB. 

                                                           
50Ibid. Hal 108-109. 
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4. Sikap yang ditunjukkan dari masing-masing anggota ketika kalah 

maupun menang dalam sebuah match. 

5. Bahasa atau istilah khas yang hanya dimengerti dan digunakan 

Squad KCG ketika in-game. 

c. Dokumentasi : 

 Dokumentasi yang peneliti maksudkan untuk penelitian ini 

berfokus kepada video, foto, maupun data yang akan diambil oleh 

peneliti ketika sedang melakukan observasi maupun wawancara 

dengan Squad KCG. 

3.5. Teknik Pemilihan Informan  

 Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menguasai dan 

mempunyai peran yang penting dalam komunitas yang akan menjadi sasaran 

penulis. Penelitian ini menggunakan teknik purposif homogeneous sampling 

yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan 

tujuan riset51. 

 Homogeneous sampling bertujuan untuk menggambarkan secara 

mendalam bagian dari sebuah kelompok kecil. Patton mengatakan bahwa  “focus 

groups involve conducting open-ended interviews with groups of five to eight 

people on specially targeted or focused issues”. Intinya dalam homogeneous 

sampling ini ialah berfokus dengan kelompok yang biasanya melibatkan orang-

orang dengan berbagai kesaman latar belakang dan pengalaman untuk 

berpartisipasi dalam wawancara kelompok.52 Dalam penelitian ini penulis memilih 

5 (lima) informan dari 10 (sepuluh) orang anggota komunitas KCG. 

                                                           
51 Patton, M. 1990. Qualitative Evaluation and Reasearch Methods.  Beverly Hills, CA : Sage. 
www.legacy.oise.utoronto.ca. hlm 173.   
52Ibid. 
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 Adapun informan yang menjadi perhatian khusus peneliti adalah orang-

orang yang peneliti anggap mempunyai kriteria sebagai berikut : 

1. Merupakan anggota squad KCG. 

2. Rutin mengikuti kegiatan bersama squad KCG. 

3. Bermain dalam kompetisi apa saja sebagaisquad KCG. 

4. Mempunyai rank atau peringkat tinggi di dalam game MLBB. 

3.6. Teknik Analisis Data 

 Analasis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh 

adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian 

angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data 

(dalam mewujudkan kata-kata) mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam 

cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen, pita rekaman) dan biasanya 

“diproses” sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, 

penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-

kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas.53 

 Berdasarkan teori diatas peneliti memutuskan untuk menggunakan 3 

(tiga) alur kegiatan analisis yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan (menurut Miles dan Huberman).54 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Silalahi, Ulber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung : Unpar Press. Hal 311. 
54Ibid. 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Milles dan Hubberman dalam Densin dan Lyncoln, 200955 

Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan 

interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam 

bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. 

56Berikut penjelasannya : 

a. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses 

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai 

laporan akhir lengkap tersusun.57 Dalam tahap ini penulis membagi 

data sesuai golongannya. Data yang didapat merupakan hasil 

wawancara dan observasi dengan komunitas game online 

                                                           
55Densin, N K dan Y, Lyncon. (2009). Handbook of Cualitative Research. Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar 

56Ibid.  
57Ibid. 

Diagram 3.1.  Komponen Analisis Data : Model Interaktif 
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MLBBSquad KCG, video, foto, maupun hal-hal yang peneliti amati 

sendiri selama proses observasi dilapangan berlangsung.  

b. Alur kedua yang paling penting dalam kegiatan analisis dalam 

penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, 

kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan 

apa yang harus dilakukan.58 Dalam tahap ini penulis mengembangkan 

data yang telah diperoleh dari komunitas Squad KCG kedalam bentuk 

kata-kata yang deskriptif. Hingga mempunyai alur yang jelas untuk 

membuat atau menarik sebuah kesimpulan. 

c. Kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran 

kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama peneliti 

menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau 

mungkin begitu saksama dengan peninjauan kembali untuk 

mengembangkan kesepakatan intersubjektif.59 Dalam hal ini 

pengambilan kesimpulan merupakan sebuah verifikasi dari semua hal 

yang peneliti temukan selama melakukan penelitian dilapangan 

dengan Komunitas Squad KCG terkait dengan perilaku komunikasi 

yang terjadi didalam komunitas diantara mereka ketika sedang 

bermain Mobile Legend Bang Bang maupun ketika sedang melakukan 

daily talk atau highlights. 

 

                                                           
58Ibid. hlm 313. 
59Ibid. hlm 314. 


