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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Klaten, alasan penelitian 

dilakukan dikarenakan informan tersebar dan bertempat tinggal di kota 

tersebut, serta tidak adanya tempat yang secara resmi digunakan untuk 

berkumpul antar anggota, mengakibatkan penelitian harus berpindah-

pindah lokasi sesuai tempat tinggal informan.  

B. Waktu Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan dalam bulan Mei sampai dengan 

Juli 2016, sampai mendapatkan data yang akurat dan sesuai kriteria dari 

sebuah tujuan penelitian. 

C. Metode Penelitian  

Metode dalam penelitian sangat penting guna menunjang sebuah 

penelitian. Metode ini akan membantu peneliti dalam memberikan 

gambaran dan data-data yang diperlukan oleh penelti. Penelitian yang 

berjudul “Solidaritas Sosial antar Member Game Clash of Clans di clan 

SoloKEN5”. Lexy J. Moloeng, (2006) mendeskripsikan penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  
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Menurut Moleong, data-data yang dikumpulkan dalam dalam 

pendekatan kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data 

tersebut diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan hasil 

observasi, serta dokumentasi pribadi. Penelitian kualitatif dapat juga 

diartikan sebagai kegiatan mengamati orang dalam lingkungan 

kehidupannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa, 

dan tafsiran mereka tentang dunia dan sekitanya. 

Peneliti mengkaji dan mendiskripsikan tentang “Solidaritas Sosial 

antar Member Game Clash of Clans di clan SoloKEN5”, penelitian ini 

mulai dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan Juli 2016, walaupun hanya 

sekedar melakukan pengamatan dan pendiskripsian, guna membangun 

sebuah komunikasi dengan calon informan agar mendapatkan data yang 

diinginkan dengan akurat.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian 

bersifat deskriptif, data berupa narasi, cerita, penuturan informan,dokumen 

pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku, gesture, mimik wajah dan 

banyak hal lainya yang tidak didominasi oleh data yang berbentuk angka-

angka sebagaimana penelitian kuantitatif (Idrus, 2009), penggunaan metode 

penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, 

berbagai kondisi, situasi, atau  fenomena realitas sosial yang ada di 

masyarakat  yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2008). Peneliti tidak 

berupaya untuk mengkuantifikasikanya atau menangkap apa yang 

terungkap dari data yang telah dikumpulkan, karena peneliti perlu 
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menginterpretasikan data yang kata dan perbuatan manusia yang mendalam 

dan bervariasi.  

Dua alasan peneliti memilih menggunakan metode penelitian 

kualitatif adalah, pertama menggunakan metode penelitian kualitatif karena 

penelitian ini terbaik di bidang kajianya, kedua peneliti menggunakan 

metode penleitian ini karena sifat dari masalah yang akan di teliti (Afrizal, 

2014). Pertimbangan lain menggunakan metode ini adalah permasalahan 

dan fakta yang ditemukan akan lebih tepat menggunakan metode kualitatif 

karena data yang diperoleh berupa data kualitatif, bukan hitungan 

matematis, sehingga hasil penelitian tentang suatu fenomena yang 

diharapkan dapat terungkap secara jelas dan mendalam. 

Metode penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yang 

diperoleh dari subjek yang diteliti, subjek yang dimaksud adalah  anggota 

dari clan SoloKEN5 yang merupakan perkumpulan dari individu yang 

menyukai game COC, terkait dengan solidaritas sosial yang ada di 

dalamnya. Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti hanya akan 

membatasi penelitian dalam satu variabel saja. Pembatasan dalam penelitian 

kualitiatif lebih berdasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan 

feabebilitas yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2011). 

D. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mencari 

informasi dan data mengenai fokus penelitian. Data yang diperoleh akan 

digunakan untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang melatarbelakangi 

terbentuknya solidarita sosial antar anggota permainan COC di clan 
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SoloKEN5, serta mengetahui bentuk solidaritas yang ada di dalamnya. 

Maka dari itu subyek penelitian ini adalah anggota yang memiliki akun aktif 

untuk berparitisipasi dalam aktivitas di dalam clan, guna memperoleh data 

yang akurat.  

E. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari data yang 

diperoleh. Penelitian kulaitatif mempunyai sumber data utama dan data 

tambahan.  Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain (Moleong, 2006). Sumber data dari penelitian ini, yaitu : 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

informasi data kepada peneliti. Data yang diperoleh dengan cara 

pengamatan langsung di lapangan maupun dengan cara wawancara 

kepada informan yang dipilih yang mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman tertentu yang dapat menghasilkan data yang benar. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi 

untuk mencari dan mengumpulkan data yang kemudian akan diolah 

untuk mendeskripsikan mengenai solidaritas sosial antar anggota clan 

dalam game COC di clan SoloKEN5. 

2. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder adalah, sumber data tidak langsung yang 

mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap penelitian. 

Peneliti mendokumentasikan berbagai data dari sumber lain guna 
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melengkapi data baik itu melalui dokumentasi dan studi kepustakaan 

yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, media cetak dan internet. Di 

samping itu juga akan mengambil data dari arsip dan foto-foto sebagai 

bukti akurat telah melakukan penelitian. Agar penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan, maka unsur sumber data menjadi kunci dalam 

peneltian dengan berbagai tambahan yang sesuai, sehingga tujuan kunci 

memperoleh hasil penelitian yang akurat akan tercapai. 

F. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumulkan data atau hal-hal yang dinilai strategis dalam 

mengumpulkan suatu data. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

yaitu ; 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 

yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara 

terlibat (partisipatif) atau non partisipatif (Idrus, 2009). Observasi 

sendiri melibatkan dua komponen yaitu penelitian serta hal yang diteliti 

atau bisa disebut dengan observer yang meneliti suatu objek atau disebut 

observe. 

Observasi dilakukan peneliti saat wawancara dan saat pergaualan 

sehari-hari dengan informan, baik secara tidak langsung memalui media 

sosial atau secara langsung. Mayoritas dari informan sudah saling 

mengenal dengan peneliti sendiri sehingga peneliti dapat mengerti 

karakter informan dan valid tidak tidaknya informasi yang diberikan. 
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Sebelum melakukan wawancara peneliti melakukan obervasi dengan 

informan dengan cara mengajak kesebuah tempat yang nyaman untuk 

berbincang dan bersantai, agar informan merasa rileks, sehingga lebih 

mudah untuk menggali informasi tentangnya, selain itu hal tersebut agar 

lebih memahami karakter informan dan mendapatkan informasi 

tambahan yang tidak disengaja yang bisa dijadikan temuan, serta 

merupakan media untuk mempererat keakraban dengan informan. 

2. Metode wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006). Sebelum 

melakukan wawancara peneliti menyiapkan atau membuat daftar 

pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber yang terangkum dalam 

instrumen wawancara. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di tempat yang 

sudah disepakati antara peneliti dan informan. Beberapa tempat yang 

disepakati oleh peneliti dan informan antara lain tempat tinggal dari 

informan dan angkringan, tetapi mayoritas informan lebih memilih 

tempat tinggalnya untuk dijadikan tempat wawancara. Pada saat 

wawancara, percakapan antara informan dan peneliti direkam 

menggunakan alat perekam suara dalam handphone yang disetujui oleh 

peneliti dan informan. Hal tersebut tidak mengganggu jalannya 
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wawancara karena informan dengan senang hati bersedia untuk data dan 

identitasnya dipublikasikan. 

3. Metode dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu mtode yang digunakan untuk 

mendapatkandata tambahan atau data pendukung supaya hasil 

penelitian dapat sempurna tentang sosialisasi. Metode dokumentasi 

dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memelajari dokumen-dokumen yaitu setiap bahan tertulis baik bersifat 

internal maupun eksternal terkait dengan penelitian ini (Sugiyono, 

2011). 

G.  Teknik Sampling 

Teknik pemilahan informan adalah sebagian atas wakil dari populasi 

yang akan diteliti. Pengambilan teknik pemilahan responden atau informan 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). 

Jumlah seluruh akun Clash of Clans  yang ada di dalam clan SoloKEN5 

terdapat 34, tetapi dimainkan oleh 22 orang, dikarenakan terdapat anggota 

yang memiliki lebih dari 1 akun, teknik pemilahan informan harus 

menggunakan pertimbangan tertentu, banyak indikator yang digunakan 

untuk menentukan informan antara lain, merupakan anggota aktif yang 

hampir setiap hari memainkan Clash of Clans, dianggap tahu tentang Clash 

of Clans, faktor usia dari informan, serta faktor geografis merupakan 

beberapa pertimbangan dalam menentukan informan. 
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Peneliti fokus terhadap 2 jenis subjek penelitian, yaitu anggota clan 

SoloKEN5 yang memiliki level permainan atau Town Hall  9 sampai dengan 

11, dan pemain yang memiliki tingkat permainan kurang dari 9, kriteria ini 

dikarenakan untuk mencapai level Town Hall 9 dibutuhkan waktu minimal 

1 tahun, itu pun harus bermain secara aktif, pemilihan ini untuk 

menggolongkan pemain yang bisa disebut senior, dan anggota yang baru 

untuk pemain yang memiliki level Town Hall kurang dari 9. 

Sampel bertujuan ini dapat diketahui ciri-cirinya, yaitu : 

1. Rancangan sampel yang muncul: sampel tidak dapat ditentukan 

atau ditarik terlebih dahulu. 

2. Pemilihan sampel secara berurutan: tujuannya memperoleh 

variasi sebanyak banyaknya hanya dapat dicapai apabila 

pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuan sebelumnya 

sudah dijaring dan dianalisis. 

3. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel: pada mulanya setiap 

sampel dapat. 

4. Penelitian berakhir jika sudah terjadi pengulangan: pada sampel 

bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan oleh 

pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika maksudnya 

memperluas informasi dan jika tidak ada lagi informasi yang 

dapat dijaring, maka penarikan sampel sudah dapat dihentikan. 

(Moleong, 2006: 224). 

H. Validitas data  

Syarat dalam menganalisis data adalah dimilikinya data yang valid dan 

reliabel validitas pada penlitian kualitatif digunakan untuk menyanggah 

balik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah 

dan juga sebagai unsur yang tidak terpisah dari tubuh pengetahuan 

penelitian kualitatif (Moleong, 2006). 

Untuk menjamin validitas data dalam penelitian yang akan dijalankan, 

peneliti dalam hal ini akan berusaha meningkatkan ketajaman data. Data 

yang akan ditampilkan dalam hal ini akan melalui proses trianggulasi data 
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untuk memvalidkan data. Untuk menguji keabsahan data yang telah 

diperoleh, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik yang 

digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut 

(Moleong, 2006).  

Proses trianggulasi tersebut dilakukan terus menerus sepanjang proses 

pengumpulan data dan analisis data, sampai suatu saat penelitian yakni 

bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan tidak ada yang perlu 

lagi dikonfirmasikan kepada informan (Bungin, 2008). 

I. Instrumen Penelitian  

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap 

fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih 

tepat kalau dinamakan dengan membuat laporan dari melakukan penelitian. 

Namun dengan skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan 

sebagai bentuk penelitian (Sugiyono, 2011). 

Instrumen dalam penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur dan mengetahui gejala-gejala yang diamati. Peneliti dalam suatu 

penelitian kualitatif mempunyai kedudukan sebagai perencana, pelaksana, 

pengumpul data, analisis, penafsiran data dan akhirnya menjadi pelopor 

hasil penelitian (Moleong, 2006). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang 

berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan alat perekam suara. 

Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang digunakan sebagai 

panduan agar wawancara tidak menyimpang dari topik, dalam penelitian ini 
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peneliti menggunakan dua jenis instrumen penelitian, yaitu ditujukan 

kepada anggota clan SoloKEN5 yang memiliki level Town Hall 9 sampai 

dengan 11, dan anggota yang memiliki level Town Hall 1 sampai dengan 8, 

pedoman observasi adalah lembar pengamatan terkait tujuan, lokasi, setting 

wawancara serta perilaku subyek dan informasi yang muncul saat 

wawancara. Sedangkan alat perekam berupa handphone digunakan untuk 

membantu merekam informasi dan keterangan dari subyek penelitian. 

J. Teknik analisis data  

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca. Tujuanya agar data yang dihimpun akan menjadi 

lebih jelas dan maknanya dapat dipahami. Analisis data kualitatif menurut 

Bogdan dan Biklen (Moleong, 2006: 248) 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. 

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data hingga selesainya 

proses pengumpulan data. Terdapat empat tahap proses analisis data, yaitu: 

1. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dari berbagai sumber baik memalui 

observasi, wawancara atau observasi. Pengumpulan data ini bisa 

dilakukan dengan cara pencatatan data dalam bentuk tulisan, atau 

membuat sebuah catatan lapangan terhadap data apa saja yang diperoleh 

pada saat penelitian. Catatan lapangan berisi tentang apa yang dilihat, 



38 
 

didengar, disaksikan, dialami, dan temuan yang dijumpai peneliti 

selama melakukan penelitian, yang diharapkan mampu untuk 

mempermudah memahami maksud dari informan, selain itu catatan 

lapangan berguna untuk menambah dan menyempurnakan data yang 

diperoleh oleh informan selama penelitian. 

2. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan 

melakukan seleksi dengan membuat risngkasan atau uraian singkat 

dengn menyalin transkrip penelitian untuk membuang bagian yang tidak 

penting dan mengatur agar dapat ditarik  kesimpulan. Proses reduksi 

data dimaksudkan untuk lebih mempertajam, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan untuk 

mengorganisasikan data, sehingga mudah untuk dilakukan penarikan 

kesimpulan hingga proses verifikasi.  

3. Penyajian data 

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian 

data lebih sering menggunakan teks yang bersifat naratif. Dalam 

penelitian ini penyajian data dilakukan dengan teks naratif atau dengan 

uraian. Setelah peneliti melakukan reduksi data sesuai dengan kategori 

yang telah dibuat maka akan dibuat uraian dan disusun seacara 

sistematis agar mudah dipahami. Penyajian data merupakan proses 

dengan tujuan membuat data menjadi semakin menarik dan mudah 

dipahami. 
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4. Penarikan kesimpulan  

 Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami 

makna, keteraturan pola-pola penjelasan alur sebab akibat atau proposisi. 

Kesimpulan dapat ditarik segera memverifikasi dengan cara melihat hasil 

pengamatan lapangan agar hasilnya sesuai.  Dapat juga dilakukan dengan 

diskusi agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut 

memiliki keabsahan sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kuat. 

Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasikan dengan cara melihat dan 

mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar 

memperoleh pemahaman. 

 Dalam penelitian ini data yang sudah diolah dan disajikan ditarik 

kesimpulannya secara akurat agar terjadi kesesuaian anatara rumusan 

masalah di awal dengan hasil dari penelitian yang disajikan dalam 

kesimpulan.  

 

 

Gambar 2. Model analisis interaktif Miles dan Huberman 

 

 

 

 
 


