
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Menurut Neuman (2013, h.

116) paradigma interpretif adalah analisis sistematis mengenai aksi sosial yang

bermakna melalui observasi manusia secara terperinci dan langsung dalam latar

alamiah, supaya bisa memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai cara orang

menciptakan dan mempertahankan dunia sosial mereka. Paradigma interpretif

memunculkan tuntutan tertentu terhadap peneliti yang meliputi pertanyaan yang

diajukan dan interpretasi yang diterapkan (Denzin dan Lincoln, 2009, h. 16). Tujuan

penelitian ini adalah untuk meneliti power dikomunikasikan melalui game online

DotA 2 didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti yaitu para

pemain game tersebut, sehingga penelitian ini dirasa tepat menggunakan paradigma

interpretif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan

menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2014, h. 9) metode

kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang

mengandung makna atau data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna

atau data yang sebenarnya. Di samping itu, kualitatif adalah penelitian yang

menggunakan latar alamiah maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan

dilakukan dengan maksud menafsirkan fenomena yang ada dan dilakukan dengan



jalan melibatkan berbagai metode yang ada, sedangkan metode yang biasanya

dimanfaatkan adalah interview, observasi, dan pemanfaatan dokumen (Moleong,

2010, h. 4). Dalam metode penelitian ini, fenomena yang diteliti hasilnya bukan

berupa bilangan angka tetapi berbentuk kata-kata atau kalimat.

Penelitian ini dirasa tepat dilakukan dengan metode kualitatif, karena

penelitian ini mencoba memahami power dalam komunikasi kelompok kecil antar

pemain game online DotA 2. Penelitian kualitatif – deskriptif bertujuan membuat

gambaran penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat tentang objek yang diteliti

(Kriyantono, 2006, h. 69). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian

menggunakan metode kualitatif – deskriptif untuk menggambarkan power

komunikasi kelompok antar pemain game DotA 2 secara sistematis, faktual, dan

akurat. Dalam penelitian kualitatif – deskriptif dibutuhkan fokus penelitian, tujuannya

adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan fokus penelitian. Menurut

Moleong (2007, h. 94) penetapan fokus dapat membatasi studi serta berfungsi untuk

memenuhi kriteria-kriteria keluar-masuk informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Dalam bermain game online DotA 2 para pemain saling berkomunikasi dengan para

pemain lain ketika bermain dengan pemain dikenal atau ketika bermain dengan

pemain asing (random).



Dalam proses komunikasi kelompok melalui game DotA 2, para pemain

menggunakan cara-cara dalam berkomunikasi. Cara-cara dalam berkomunikasi ini

berupa istilah dan kata-kata yang digunakan oleh pemain agar mendapatkan apa yang

diinginkannya. Kata-kata disini berupa komunikasi verbal untuk meyakinkan pemain

lain. Pemilihan kata yang dipakai pemain tentu memberikan makna yang beragam

untuk mengkomunikasikan power. Dari penggunaan kata-kata juga peneliti dapat

menemukan strategi mengkomunikasikan power yaitu apakah hard power atau soft

power.

3.3 Sumber Data

Menurut Kriyantono (2006, h. 37) data kualitatif adalah data yang berbentuk

kata-kata, kalimat-kalimat, narasi-narasi. Selain itu menurut Sugiyono (2008, h. 82)

data penelitian kualitatif merupakan data primer yang hasil temuan peneliti yang

diperoleh melalui penggalian data secara mendalam. Data dalam penelitian ini berupa

hasil wawancara yang digunakan peneliti dengan informan. Peneliti menggunakan in-

depth interview dan observasi non partisipan untuk mengetahui power

dikomunikasikan dalam komunikasi kelompok melalui game online DotA 2. Peneliti

membutuhkan informan yang kredibel untuk menjawab semua pertanyaan dengan

tepat serta peneliti akan terlibat langsung ke dalam permainan game DotA 2. Oleh

karena itu, dibutuhkan pemilihan informan yang tepat.



3.4 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik

purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara orang-orang yang diseleksi

atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan

penelitian (Kriyantono, 2006, h. 158). Dalam hal ini, peneliti menentukan kriteria-

kriteria informan berdasarkan data awal pada proses pra penelitian dan didasarkan

pada fokus penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut kriteria informan

dalam penelitian ini.

1. Informan yang ditunjuk harus mengalami langsung situasi yang berkaitan

dengan topik penelitian, maka informan bisa laki-laki atau perempuan yang

bermain game online DotA 2. Game DotA 2 sendiri merupakan game untuk

kategori remaja yaitu untuk umur 13 tahun ke atas (blog.dota2.com), maka

peneliti akan memilih informan yang berusia 13 tahun ke atas.

2. Calon informan merupakan pemain DotA 2 berwarga negara Indonesia. Hal

ini karena topik penelitian yang peneliti teliti adalah para pemain Indonesia.

3. Memainkan game DotA 2 paling tidak sudah satu tahun. Informan ini dipilih

berdasarkan data wawancara yang peneliti lakukan karena pada tingkat

tersebut pemain dapat dikatakan rutin bermain. Oleh karena itu dalam skala

tersebut peneliti berasumsi bahwa calon informan tersebut sudah paham

tentang permainan game DotA 2.



4. Bersedia diwawancarai dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau

selama penelitian berlangsung, diharapkan setelah hasil penelitian ini

dipublikasikan tidak ada tuntutan dari pihak manapun terutama informan

sebagai penyumbang data.

5. Bersedia terlibat dalam penelitian dan memberikan persetujuan untuk

mempublikasikan hasil penelitian. Oleh karena itu, informan yang bersedia

menandatangani form penelitian yang diberikan peneliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data sangat penting dilakukan, karena

data yang dikumpulkan adalah sumber satu-satunya untuk membuat penelitian

menjadi sumber informasi bagi penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan

observasi non partisipan. Menurut Kriyantono (2006, h. 102) wawancara mendalam

adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap

muka dengan informan agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. Menurut

Hadi dalam Sugiyono (2014, h. 145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan

aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan

emosi seseorang. Melalui observasi, peneliti belajar tentang prilaku, dan makna dari

perilaku tersebut. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu

peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam observasi ini,



peneliti menggunakan observasi non partisipan. Observasi yang dilakukan peneliti

tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar sebagai pengamat.

Dengan memilih menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi

non partisipatan, peneliti dapat menggali informasi lebih dalam tentang bagaimana

power dikomunikasikan dalam komunikasi kelompok antar pemain game online

DotA 2. Ada pun wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara langsung

secara tatap muka. Dengan demikian, wawancara akan lebih baik sehingga data yang

diperoleh akan lebih lengkap dan dapat diverifikasi. Observasi yang dilakukan

peneliti yaitu peneliti mengamati langsung pemain saat bermain game serta peneliti

akan meminta bukti berupa screen capture saat bermain.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Neuman (2013, h. 559) adalah secara sistematis

menyusun, mengintegrasikan, dan menyelidiki data seta mencari pola dan hubungan

di antara rincian spesifik. Selain itu analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono

(2014, h. 244) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain. Dengan demikian, analisis data ini mempunyai

peranan penting untuk mengolah data sehingga di dapatkan hasil yang peneliti

inginkan.



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Teknik analisis ini peneliti

gunakan karena peneliti terus bergerak selama pengumpulan data tersebut sampai

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam teknik analisis model Miles dan

Huberman dalam Sugiyono (2014, h. 246) mengemukakan bahwa terdapat beberapa

tahapan dalam analisis data. Berikut tahapan analisis data Miles dan Huberman.

Gambar 3. 1 Siklus Analisis Data Kualitatif

(Sumber: http://leodavicy.blogspot.co.id/2011/02/analisis-data-kualitatif.html)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian,

seperti: hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya. Pada

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi non



partisipan, sehingga data mentah dari penelitian ini adalah transkrip

wawancara.

b. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014, h. 247) yaitu

merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting, dicari tema dan polanya. Dari data yang diperoleh pada saat

wawancara kepada informan, peneliti memilih hal-hal yang dapat digunakan

atau penting untuk digunakan dalam penelitian ini untuk dianalisis. Dari data-

data yang tidak terlalu penting atau tidak fokus terhadap peneliti ini dapat

dijadikan data pendukung dan tidak untuk dibuang. Setelah dilakukan

pemilihan, maka data yang terpilih dikategorisasikan dalam tema-tema

tertentu dan menemukan polanya.

c. Penyajian data

Seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014, h.

249), penyajian data ini dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang sering

digunakan adalah teks bersifat naratif. Kemudian data ini tersusun sedemikian

rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Data-data ini terkait dengan aktivitas dan alasan yang

dipaparkan oleh informan melalui wawancara.



d. Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014, h. 252), selain reduksi

data dan penyajian data, tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang

sebelumnya masih tidak jelas (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014, h.

253). Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun

display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang. Verifikasi

data yang telah didukung oleh data-data yang tepat, maka dapat dijadikan

kesimpulan yang kredibel.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Kriyantono (2006, h. 70) memeriksa keabsahan data dalam

penelitian kualitatif dilakukan pada proses pengumpulan data dan analisis-interpretasi

data. Pada proses pengumpulam data, peneliti harus memilih subjek penelitian yang

kredibel, yakni dengan mengecek pengetahuan dan pengalaman informan terkait

dengan permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini, dalam memeriksa

keabsahan data, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi, menurut

Moleong (2010, h. 173) yakni suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan (cross

check) atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh.



Teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode. Seperti

yang dikatakan Sugiyono (2014, h. 274) triangulasi metode dilakukan dengan cara

membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana

dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara,

obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan

gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan metode

wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Dalam

penelitian ini peneliti akan mewawancarai pemain game online DotA 2 dan

melakukan observasi. Data dari beberapa sumber tersebut, akan dideskripsikan, lalu

dicek dengan observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan goodness kriteria berupa

credibility, transferability, dependability, confirmability. Credibility mencakup

bagaimana hasil penelitian dianggap kredibel atau dapat dipercaya, kriteria ini dapat

dilihat dari sudut pandang informan dalam penelitiaan (Creswell, 2009). Peneliti

menciptakan kriteria dalam memilih informan yang kredibel untuk menjelaskan

power dalam komunikasi kelompok kecil dalam game DotA 2.

Transferability menunjukan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil

penelitian ke subjek penelitian. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami

hasil penelitian untuk menerapkannya, maka peneliti dalam membuat laporannya

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya (Creswell,

2009). Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut,



sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil

penelitian tersebut di tempat lain.

Dependability berkaitan dengan terdapatnya akses untuk menilai keseluruhan

tahapan penelitian oleh kolega misalnya, peneliti menunjukan naskah laporan dan

sumber-sumber data yang dimiliki kepada koleganya untuk diberi penilaian apakah

penelitian yang dilakukan sudah memadai (Creswell, 2009). Caranya dilakukan oleh

auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas

peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, dependability akan

dilakukan oleh pembimbing skripsi dan penguji skripsi.

Confirmability mengacu pada tingkatan ketika hasil penelitian dapat

dikonfirmasi oleh pihak lain (Creswell, 2009). Dalam penelitian ini, untuk

mengukuhkan objektivitas, peneliti mencoba menyajikan kelengkapan bangunan

konsep pada kerangka pemikiran, termasuk menyajikan penelitian terdahulu terkait

penelitian sejenis. Data dan informasi mengenai power komunikasi dalam DotA 2

peneliti dapatkan langsung dari informan. Peneliti juga merekam informasi dan

menuliskan transkrip wawancara secara terperinci sehingga dapat dikonfirmasi lebih

jauh kebenarannya.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan authenticity.

Menurut Neuman (2013, h. 171) authenticity berarti memberikan sebuah

keterbukaan, kejujuran, dan laporan yang seimbang tentang kehidupan sosial dari

sudut pandang seseorang yang tinggal dalam kehidupan tersebut sehari-hari. Oleh

karena itu penelitian ini berangkat dari sudut pandang informan penelitian dengan



menggunakan in-depth interview. Peneliti memberikan waktu informan untuk

bercerita dengan keadaan informal dan santai tanpa adanya tekanan-tekanan yang

dirasakan oleh informan.

Maka peneliti akan memberi peluang subjek untuk bercerita panjang lebar

tentang apa yang dialaminya dalam bermain DotA 2 dalam konteks wawancara yang

informal dan santai. Beberapa kriteria yang diperlukan agar tercipta authenticity pada

saat penelitian adalah sebagai berikut (Bryman, 2004, h. 276).

- Fairness, yaitu apakah penelitian ini secara jujur menampilkan berbagai

kalangan secara proposiona;

- Ontological authenticity, yaitu apakah penelitian ini membantu

masyarakat untuk lebih memahami lingkungan sosialnya.

- Educative authenticity, yaitu apakah penelitian ini dapat membantu

masyarakat untuk lebih menghargai pandangan lain di dalam

manyarakatnya.

- Catalytic authenticity, yaitu apakah penelitian dapat mendorong

masyarakat untuk terlibat mengubah lingkungan sekitarnya.

- Tactical authenticity, yaitu apakah penelitian ini telah memberdayakan

anggota untuk mengambil langkah yang perlu untuk terlibat dalam

melakukan tindakan.



3.8 Etika Penelitian

Sebelum terjun ke lapangan dan melakukan wawancara, terdapat beberapa hal

yang harus peneliti pahami untuk dapat menjaga nilai dan norma. Hal ini dikarenakan

dalam penelitian kualitatif akan berfokus pada informan yang akan menjadi sumber

data, sehingga menurut Creswell (2009) ketika peneliti mencoba untuk menggali

informasi yang diperlukan dari seorang informan, sehingga dalam proses ini akan

diperlukan kepercayaan antara peneliti dan informan, sehingga etika penelitian

memainkan peran yang penting dalam proses ini.

Berdasarkan pendapat Creswell (2009) tersebut, maka sebelum melakukan

penelitian terdapat beberapa pedoman yang peneliti lakukan dalam memperlakukan

informan sebagai subjek penelitian yang didasarkan prinsip moral, yakni:

1. Manfaat dan resiko  pada orang-orang yang diteliti

Sudah seharusnya, orang-orang yang dipelajari mendapat manfaat dan

tidak menderita karena keterlibatannya dalam investigasi penelitian. Oleh

karena itu, peneliti membuat situasi wawancara secara santai dan informal

sehingga informan merasa nyaman. Peneliti sebelum melaksanakan

wawancara telah membuat janji terlebih dahulu dan tidak mengganggu waktu

dari informan.

2. Privasi, kerahasiaan, dan anominitas

Dalam hal ini peneliti nantinya menjaga privasi dan identitas subjek

penelitian. Maka dari itu sebelum melakukan wawancara peneliti akan



memberikan surat pernyataan menjadi informan. Semua subjek penelitian

diminta untuk menandatangani surat pernyataan menjadi informan. Informan

diberi informasi tentang tujuan penelitian dan kerahasiaan mereka dijamin.

Dengan begitu diharapkan data penelitiaan menjadi lebih valid dan dapat

dipercaya.

3. Partisipasi sukarela dan kesediaan terlibat dalaam penelitian

Peneliti dalam penelitian ini memastikan kesukarelaan dan kesediaan terlibat

dalam penelitian. Peneliti bertanya terlebih dahulu mengenai kesediaan

mereka untuk menjadi informan. Tidak ada paksaan dalam memperoleh

kesediaan mereka. Partisipan berhak memutuskan keterlibatannya dalam

penelitian ini, kapanpun mereka inginkan.

4. Memperlakukan subjek penelitian dengan hormat

Peneliti tidak menghakimi pendapat atau jawaban yang dilontarkan

subjek penelitian. Peneliti juga tidak memotong kalimat yang diutarakan

hingga subjek penelitian selesai berbicara.


