
 

44 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Brebes. Peneliti 

mengambil lokasi penelitian tersebut karena ingin meneliti tentang 

perjudian yang muncul di setiap kompetisi sepak bola KNPI CUP 

Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi sasaran obyek penelitian 

adalah masyarakat di sekitar tempat kompetisi KNPI CUP tersebut 

dilaksanakan yakni masyarakat Banjarharjo, para pelaku judi, serta bandar 

judi yang ada pada saat kompetisi tersebut digelar. 

B. Waktu Penelitian 

Penelitian tentang judi sepak bola di turnamen KNPI CUP Desa 

Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes telah dilaksanakan 

selama kurang lebih 2 bulan yakni antara bulan September - Oktober 2012  

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu 

pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti 

menyajikan hasil penelitian secara kualitatif deskriptif yaitu data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data tersebut 
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bisa berasal dari wawancara, catatan lapangan , foto, dokumen pribadi, 

arsip, dan dokumen resmi lainnya. (Lexy J Moleong, 2005: 11). 

Pengambilan data dalam penelitian ini melalui informan-

informan yang mengetahui tentang perjudian yang muncul di setiap 

pertandingan yang digelar pada saat kompetisi sepak bola KNPI CUP 

Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Para informan tersebut terdiri 

dari para penjudi yang terdiri dari bandar judi yang berjumlah 2 orang, 

para pelaku judi yang berjumlah 5 orang, serta pihak masyarakat di sekitar 

tempat kompetisi tersebut dilaksanakan yang berjumlah 5 orang. Peneliti 

juga secara langsung datang ke lapangan untuk mendokumentasikan 

proses perjudian yang berlangsung pada saat pertandingan digelar.  

Dengan wawancara tersebut dapat diketahui mengenai 

bagaimana proses perjudian tersebut berlangsung, selain itu juga dapat 

diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perjudian 

tersebut serta dapat diketahui pula bagaimana reaksi masyarakat desa 

Banjarharjo mengenai keberadaan perjudian yang mengiringi turnamen 

KNPI CUP I yang diadakan di desa Banjarharjo. 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J Moleong, 2005 

:157). Penelitian ini menggunakan sumber data berupa : 

1. Kata-kata dan Tindakan 
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Kata-kata serta tindakan dikaji lebih dalam lagi melalui responden 

dengan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan. Sumber 

data dalam penelitian ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara 

dengan para pelaku perjudian yang terdiri dari bandar judi serta para 

pelaku judi yang bukan bandar, serta masyarakat desa Banjarharo 

yang daerahnya menjadi lokasi diadakannya arena perjudian. 

2. Sumber Tertulis 

Sumber tertulis merupakan sumber tidak langsung yang mampu 

memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. 

Sumber data tertulis dapat diperoleh melalui dokumentasi, studi 

kepustakaan, media cetak dan elektronik. Selain itu juga diperoleh 

melalui buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian ini. 

3. Foto 

Sumber data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan media foto-foto sebagai dokumentasi suatu kegiatan 

atau aktivitas dari obyek yang diawasi. Saat ini foto sudah lebih 

banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian karena dapat 

dipakai diberbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang 

cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi 

subyektif dan hasilnya dianalisis secara induktif. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama adalah untuk mendapatkan 
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data (Sugiyono, 2011: 224). Penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu:  

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

tentang fenomena-fenomena yang diteliti, baik secara formal 

maupun informal. Observasi yang dilaksanakan oleh peneliti 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perjudian disetiap 

pertandingan sepak bola KNPI CUP Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes terjadi. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan 

menggunakan jenis observasi partisipan. Peneliti (observer) terlibat 

langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh objek penelitian dimana peneliti beberapa kali mengikuti 

kegiatan perjudian yang diadakan oleh bandar yang muncul dalam 

turnamen KNPI CUP I. Peneliti tercatat mengikuti kegiatan tersebut 

sebanyak dua kali. Tujuan dari peneliti melakukan observasi 

partisipan adalah untuk lebih mengetahui secara mendalam 

mengenai proses perjudian yang berlangsung.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. ( 
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Lexy J Moleong 2005: 186). Teknik wawancara dilakukan dengan 

menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan penelitian atau 

pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti nantinya, dan yang akan ditanyakan pada informan. Di 

dalam penelitian ini yang akan dijadikan informan adalah: 

a. Masyarakat Banjarharjo berjumlah 5 orang. 

b. Para pelaku judi berjumlah 5 orang. 

c. Bandar judi yang berjumlah 2 orang. 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis 

wawancara yaitu wawancara semi terstruktur dan wawancara 

terstruktur dalam mencari data atau informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti.  

a. Wawancara semi-terstruktur. 

Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, lebih fleksibel dalam 

situasi penelitian namun tetap terkontrol oleh peneliti, serta 

pedoman wawancara dijadikan patokan dalam alur 

wawancara (Haris, 2010: 23). Penggunaan wawancara jenis 

semi terstruktur diterapkan pada narasumber yang berasal 

dari para bandar judi yang berjumlah dua orang yaitu 

saudara “H” serta saudara “T”, dua orang narasumber 

penjudi yaitu saudara “AK”, serta  saudara “AY” dan satu 

orang narasumber yang berasal dari masyarakat yaitu 
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saudari “SK” yang merupakan salah seorang pedagang di 

sekitar tempat pertandingan. Penerapan wawancara jenis 

semi terstruktur pada bandar judi dan seorang narasumber 

dari masyarakat digunakan oleh peneliti lebih disebabkan 

karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah karena 

situasi dan kondisi pada saat penelitian ini berlangsung. 

Faktor kedua karena objek penelitian dalam hal ini 

narasumber sulit untuk diminta keterangannya jika peneliti 

menggunakan jenis wawancara terstruktur. Sehingga demi 

kelancaran penelitian dan keselamatan peneliti serta 

narasumber penelitian, dalam penelitian ini, peneliti 

memutuskan untuk menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur pada narasumber tersebut.  

b. Wawancara terstruktur.  

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan serta terpaku 

pada pedoman wawancara (Haris, 2010: 122). Penerapan 

jenis wawancara terstruktur ini dilakukan kepada 

narasumber para pelaku judi bukan bandar (penjudi) yaitu 

saudara”JK”, saudara “MK”, serta saudara “OI”. 

Pennggunaan wawancara jenis wawancara terstruktur juga 

dilakukan pada narsumber yang berasal dari masyarakat.  
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto, 

gambar-gambar, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti dan bahan dalam pengumpulan data 

untuk menjawab permasalahan penelitian. Penulis dalam 

penelitian ini mengambil dokumentasi berupa foto bandar 

judi serta foto saat berlangsungnya proses transaksi 

perjudian. 

F. Teknik Pengambilan Narasumber 

Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-

faktor konstektual. Makna sampling dalam hal ini adalah untuk menjaring 

sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan 

bangunannya (constructions). Tujuannnya adalah untuk merinci 

kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Oleh karena itu 

pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan 

(purposive sample) 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil teknik pengambilan 

sampel dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan data 

dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang itu dianggap mengetahui 

tentang data apa yang kita butuhkan dalam penelitian, atau setidaknya 

mereka membantu kita dalam pengumpulan data sehingga memudahkan 

kita. 
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Dalam penelitian ini peneliti memilih dua bandar yaitu saudara 

“H” dengan saudara “T”. Pemilihan kedua bandar tersebut dikarenakan 

kedua bandar tersebut merupakan orang-orang lama yang sudah terbiasa 

membuka arena perjudian di turnamen-turnamen yang ada di Kabupaten 

Brebes, sehingga banyak pelaku judi yang lebih memilih untuk memasang 

taruhannya kepada kedua bandar tersebut.  

Peneliti dalam memilih beberapa para pelaku perjudian bukan 

bandar (penjudi) untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini 

berdasarkan tingkat pengalaman penjudi. Sehingga diharapkan data yang 

diperoleh dari para pelaku judi tersebut dapat mewakili jawaban dari 

sejumlah penjudi lainnya yang tidak dijadikan sebagai narasumber dalam 

penelitian ini. 

Dalam pemilihan masyarakat yang dijadikan sebagai narasumber 

dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa masyarakat yang memiliki 

domisili di sekitar tempat pertandingan tersebut berlangsung. Hal ini 

dikarenakan masyarakat yang berdomisili di sekitar tempat 

pertandinganlah yang lebih sering berinteraksi dengan para pelaku 

perjudian baik bandar maupun bukan bandar, serta lebih merasakan 

dampak dari keberadaan perjudian tersebut.  

G. Validitas Data 

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengujian terhadap 

keabsahan data atau validitas data. Teknik pengujian validitas data ini 

menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik 
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pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lahir dari 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Teknik triangulasi yang sering digunakan dalam 

penelitian adalah teknik triangulasi sumber. 

Teknik triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek 

baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan 

waktu yang berbeda. Menurut Patton dalam Maleong (2010: 45) hal 

tersebut dapat tercapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil data hasil 

wawancara. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil pengamatan 

peneliti terhadap objek penelitian di lokasi penelitian yaitu desa 

Banjarharjo sebagai tempat munculnya perjudian yang mengiringi 

turnamen KNPI CUP I Banjarharjo dengan hasil wawancara dengan 

para narasumber. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi. Dalam penelitian ini yang 

dibandingkan antara pendapat narasumber satu dengan pendapat 

narasumber yang lain mengenai perjudian yang muncul di turnamen 

KNPI CUP I Banjarharjo. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, dalam 

penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah membandingkan situasi 

atau kondisi yang sebenarnya yang ditemui oleh peneliti pada saat 
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berlangsungnya perjudian di turnamen KNPI CUP I Banjarharjo 

dengan pendapat para narasumber mengenai situasi dan kondisi 

perjudian di turnamen KNPI CUP I tersebut. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain. Membandingkan pendapat salah 

satu narasumber dengan pendapat narasumber yang lain yang sama-

sama menjadi narasumber dalam penelitan ini untuk dapat 

memperbandingkan pendapat dari narasumber dalam penelitian ini. 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya memjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang yang dapat dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Lexy J 

Moleong. 2005 :248). 

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan empat langkah 

yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Data-data yang telah didapatkan dari para informan melalui 

wawancara dengan masyarakat desa Banjarharjo, para bandar judi, 

dan para pelaku judi bukan bandar (penjudi). Observasi juga 

dilakukan oleh peneliti di lokasi perjudian yaitu lapangan Raden 

Rangga desa Banjarharjo, dan dokumentasi (foto-foto), kurang lebih 
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selama 1 bulan. Data-data itu kemudian dideskripsikan sesuai dengan 

apa yang dialami, dicatat, dilihat, didengar, dirasakan, tanpa ada 

pendapat atau tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. 

Selanjutnya mencatat dan mengumpulkan kesan pesan, komentar, dan 

pendapat  narasumber tentang perjudian yang mengiringi keberadaan 

turnamen KNPI CUP I Banjarharjo, catatan ini didapatkan dari hasil 

wawancara dengan beberapa informan yang mengetahui secara 

langsung mengenai ajang perjudian tersebut. 

2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk 

laporan atau uraian yang terinci, kemudian disederhanakan dan 

difokuskan pada hal yang penting dan dilakukan kategorisasi yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Data yang didapatkan di lapangan 

pada saat proses penelitian sangat banyak sehingga perlu diteliti dan 

dirinci sesuai dengan tema penelitian yaitu perjudian yang muncul di 

turnamen KNPI CUP I Banjarharjo. Tahap ini peneliti mensortir data-

data yang diperlukan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan 

perjudian tersebut, antara lain terkait dengan faktor-faktor yang 

melatar belakangi munculnya perjudian di turnamen KNPI CUP I 

Banjarharjo, serta reaksi dari masyarakat desa Banjarharjo terkait 

dengan keberadaan perjudian tersebut. 

3. Penyajian Data 
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Penyajian data adalah sejumlah informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan - kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung 

mengarah pada penyederhanaan data sehingga mudah dipahami. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan 

suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna keteraturan pola-pola, kejelasan, alur sebab akibat 

atau proposisi. Hal ini perlu dilakukan agar data yang diperoleh data 

memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik akan semakin 

kokoh dan jelas. 
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