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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975 dalam Endraswara, 2006:85-86). 

Penggunaan metode ini bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian yang sudah 

diungkapkan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui lebih dalam fanatisme 

penggemar Korean Idol Group pelaku agresi verbal di media sosial. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologi. Pendekatan ini mengartikan pengetahuan yang dimiliki seseorang 

sebagai apa yang dipersepsikan dan dirasakan oleh orang tersebut serta apa yang 

ia ketahui melalui kesadaran atau pengalamannya (Semiawan, 2010).  

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini akan diambil dengan menggunakan purposive 

sampling yaitu sampel yang dipilih melalui penetapan kriteria tertentu oleh 

peneliti (Swarjana, 2012:102). Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 orang dan 

memenuhi kriteria sebagai berikut ini: 

1. Penggemar dari Korean Idol Group. 

2. Pernah melakukan agresi verbal di media sosial seperti facebook, twitter, 

weibo, atau lainnya. 

3. Berusia 15-18 tahun. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan 2 metode 

yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara ini 

akan digunakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun 

oleh peneliti, hal ini dilakukan agar wawancara akan menjadi lebih fokus kepada 

permasalahan yang sedang diteliti dan tidak melebar kepada permasalahan 

lainnya. Selain wawancara, peneliti juga akan melakukan observasi pada pesan 

non-verbal yang diperlihatkan oleh Subjek pada saat wawancara berlangsung. 

Sebelum pengumpulan data melalui proses wawancara dilakukan, peneliti 

menggunakan angket untuk memudahkan peneliti dalam menemukan Subjek 

yang sesuai dengan kriteria peneliti. Pembuatan angket ini didasarkan 

karakteristik fanatisme yang diungkapkan oleh Marimaa (2011) karena dalam 

karakteristik tersebut juga meliputi agresivitas seorang fanatik sehingga dianggap 

tepat untuk proses screening Subjek.  

Angket ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah angket tertutup 

(jawaban setuju dan tidak setuju) yang terdiri dari 30 pernyataan mengenai hal-

hal yang biasa dilakukan oleh penggemar, termasuk di dalamnya juga mengenai 

perilaku agresi penggemar (item nomor 3, 17, 20, 22, 25, dan 28). Bagian kedua 

adalah isian singkat yang terdiri dari 6 buah pertanyaan mengenai alasan 

menyukai idola tersebut, pendapat mengenai fandom, pengaruh idola dalam 

kehidupan Subjek, pengorbanan yang pernah dilakukan, arti idola bagi Subjek, 

serta pendapat Subjek mengenai anti-fans/haters.  

Penyebaran angket ini dilakukan dengan dua cara, yaitu penyebaran secara 

langsung kepada siswa SMP dan SMA serta penyebaran melalui media sosial 

(online). Penyebaran secara langsung menghasilkan 17 responden sedangkan 

penyebaran secara online menghasilkan 22 responden. Setelah hasil angket 
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terkumpul, peneliti melakukan penyaringan terhadap seluruh hasil yang telah 

didapatkan. Proses penyaringan pertama dilakukan dengan cara melihat lembar 

identitas Subjek. Responden yang gugur dalam proses penyaringan pertama 

adalah responden yang tidak termasuk dalam kategori usia 15-18 tahun, 

bertempat tinggal di luar Bandung, serta memiliki idola selain idol group Korea. 

Proses penyaringan pertama ini menyisakan 10 responden. 

Proses penyaringan selanjutnya dilakukan dengan melihat hasil angket 

responden yang lolos dari proses penyaringan pertama. Pada bagian pertama 

dalam angket tersebut, peneliti menitikberatkan pada item nomor 22 dan 28 yang 

berisi tentang pernyataan mengenai keterlibatan responden dalam perdebatan 

dengan penggemar lain. Selain itu, peneliti juga melihat jawaban isian singkat 

yang diisi oleh responden ada angket bagian kedua. Dari proses ini peneliti 

akhirnya mendapatkan dua orang subjek yang sangat sesuai dengan kriteria 

penelitian. Peneliti kemudian menghubungi keduanya untuk mengkonfirmasi 

kesediaannya menjadi subjek dalam penelitian ini namun, hanya satu responden 

saja yang mengkonfirmasi kesediaannya untuk terlibat dalam penelitian ini. 

Dikarenakan hasil angket yang masih kurang cukup kuat untuk 

menentukan subjek selanjutnya, peneliti pun meminta masukan dan informasi dari 

teman responden yang tersisa sehingga peneliti mendapatkan dua orang 

responden untuk menjadi subjek dalam penelitian ini. Setelah mendapatkan tiga 

orang subjek, peneliti melanjutkan proses penyaringan dengan melakukan 

observasi pada media sosial masing-masing subjek. Namun, dari ketiga subjek 

hanya media sosial subjek pertama saja yang dapat diobservasi oleh peneliti 

secara lengkap. Dalam media sosial Subjek pertama terlihat adanya penggunaan 

kata-kata kasar dalam bahasa Inggris dan status yang menyindir orang lain. 

Observasi pada media sosial subjek kedua tidak dapat dilakukan karena ia tidak 

mencantumkan akun media sosialnya dalam angket yang peneliti sebar sedangkan 



33 

 

Filly Alfina, 2015 
FANATISME PENGGEMAR KOREAN IDOL GROUP PELAKU AGRESI VERBAL DI MEDIA SOSIAL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

akun media sosial subjek 3 merupakan akun yang baru dibuat karena akun 

sebelumnya di hack dan diproteksi. Namun setelah peneliti mencoba untuk 

mencari akun tersebut, peneliti menemukan sebuah status yang di retweet secara 

manual oleh pengguna twitter lain dan status tersebut berisikan kata-kata kasar 

dalam bahasa Inggris. 

Proses terakhir dalam penyaringan subjek adalah dengan mengkonfirmasi 

keterlibatan mereka dalam fanwar di media sosial. Subjek 1 mengaku pernah 

terlibat dalam fanwar, subjek 2 juga pernah terlibat namun kemudian ia akan 

menghapus statusnya setelah beberapa hari sedangkan Subjek 3 mengaku pernah 

terlibat fanwar bahkan hingga di BBM namun, ia mengatakan bahwa dirinya 

lebih suka bertemu dan berdebat secara langsung. Berdasarkan proses 

penyaringan yang telah dilakukan, maka didapatlah tiga orang subjek yang sesuai 

dengan kriteria peneliti dan melanjutkan pada proses wawancara. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang 

dibantu dengan menggunakan alat perekam ataupun catatan lapangan (Moleong, 

2007). Dalam penelitian ini, selain menggunakan alat perekam dan catatan 

lapangan, peneliti juga menggunakan kisi-kisi wawancara sebagai pedoman 

dalam melakukan wawancara.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan ciri-ciri fanatisme yang 

diungkapkan oleh Thorne & Bruner (2006) sebagai landasan dalam pembuatan 

kisi-kisi pertanyaan. Keputusan ini dibuat dengan alasan karena sebelumnya, ciri-

ciri fanatisme ini telah digunakan oleh beberapa orang peneliti sebagai landasan 

dalam penelitiannya. Diantaranya adalah Thorne & Bruner (2006); Emily Chung, 

Michael B. Beverland, Francais Farrelly, Pascale Quester (2008); Joshua Young 

& Chris Marchegiani (2010); serta Anastasia Seregina, Elina Koivisto & Pekka 
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Mattila (2011). Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa ciri-ciri fanatisme ini 

sudah cukup ajeg untuk dijadikan landasan dalam pembuatan kisi-kisi pertanyaan. 

Ciri-ciri fanatisme yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Internal involvement adalah loyalitas, keterikatan emosional Subjek dengan 

idolanya, serta pengorbanan yang telah Subjek lakukan untuk idolanya 

tersebut. 

2. External involvement adalah keterlibatan subjek dalam berbagai kegiatan 

sebagai penggemar seperti menghabiskan waktu untuk terus mengikuti 

informasi mengenai idola, memposting tentang idolanya di internet, serta 

menghadiri acara kumpulan kelompok penggemar. 

3. A desire to acquire adalah keinginan-keinginan yang dimiliki dan ingin 

dicapai oleh Subjek seperti mengkoleksi barang-barang yang berhubungan 

dengan idolanya serta keinginan untuk terlibat dalam kegiatan sang idola. 

4. Social interaction and personal meaning adalah keinginan untuk berinteraksi 

dengan sesama penggemar serta dukungan dari orang-orang di sekitar Subjek. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik 

analisis data fenomenologi yang dikemukakan oleh Moustakas (1994, dalam 

Creswell, 2007), yaitu sebagai berikut ini: 

1. Pertama, peneliti menggambarkan pengalaman pribadi dirinya dengan 

fenomena yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memisahkan pengalaman 

pribadi peneliti agar tidak bercampur dengan pengalaman pribadi Subjek. 
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2. Melakukan horizonalizing. Peneliti mengembangkan daftar peryataan yang 

signifikan yang berfungsi untuk memahami bagaimana Subjek memaknai 

fenomena yang ia alami. Selanjutnya peneliti mengembangkan “meaning 

units” dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mengelompokannya dalam 

bentuk tema. 

3. Melakukan textural description. Dalam tahap ini, peneliti mendeskripsikan 

fenomena apa yang dimaknai oleh subjek. 

4. Melakukan structural description. Disini, peneliti mendeskripsikan 

bagaimana pengalaman tersebut bisa terjadi dan bagaimana subjek memaknai 

pengalaman itu. Disini juga peneliti menggambarkan seting dan konteks yang 

mempengaruhi Subjek dalam memaknai fenomena yang dialaminya. 

5. Tahapan yang terakhir adalah menggabungkan “textural description” dan 

“structrural description” kemudian disusun menjadi sebuah “composite 

description” dari makna pengalaman Subjek dan esensi dari pengalaman 

tersebut sehingga dapat menampilkan gambaran Subjek secara utuh. 

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti dimulai dengan 

melakukan verbatim terhadap rekaman hasil wawancara dengan masing-masing 

subjek. Setelah proses verbatim selesai dilakukan, peneliti kemudian melakukan 

horizontaling dengan memilih pernyataan-pernyataan yang sesuai untuk 

menggambarkan fenomena yang dialami oleh Subjek. Selanjutnya, peneliti 

mengembangkan pernyataan-pernyataan tersebut dalam cluster of meaning yang 

berisi pernyataan-pernyataan bermakna dan mengelompokkannya ke dalam 

aspek-aspek fanatisme yang digunakan dalam penelitian ini. Cluster of meaning 

ini juga meliputi textural description (fenomena apa yang dialami oleh subjek) 

dan structural description (bagaimana subjek mengalami dan memaknai 

fenomena tersebut).  
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Selain itu, peneliti juga melakukan pengkodean terhadap pernyataan-

pernyataan tersebut untuk memudahkan dalam prses pendeskripsian hasil. Kode-

kode yang digunakan oleh peneliti adalah W (merujuk pada proses wawancara ke 

berapa penyataan tersebut diucapkan oleh subjek penelitian), S (merujuk kepada 

subjek penelitian berapakah yang mengucapkan pernyataan tersebut), dan H 

(merujuk kepada horizontaling nomor berapakah pernyataan tersebut muncul). 

Selanjutnya, peneliti membuat deskripsi hasil secara naratif agar hasil penelitian 

ini lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. 

 

F. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi merujuk pada pengumpulan 

informasi atau data dari individu dan latar dengan menggunakan berbagai metode 

(Alwasilah, 2009:175). Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek derajat 

kepercayaan suatu informasi melalui suatu alat atau waktu yang berbeda. Dalam 

proses ini, peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi 

yang diperoleh oleh peneliti. Peneliti juga akan menggunakan data-data yang 

relevan sebagai pembanding serta hasil wawancara terhadap informan yang 

ditunjuk oleh Subjek sebagai sumber lain dalam penelitian ini. 

Selanjutnya, peneliti melakukan member check pada masing-masing 

subjek. Member check bertujuan untuk mengecek kebenaran dan interpretasi data 

sehingga peneliti dapat menghindari kesalahan dalam penafsiran hasil wawancara 

yang telah dilakukan (Moleong, 2007). Proses member check dilakukan dengan 

meminta Subjek untuk membaca hasil penelitian dan melakukan perbaikan pada 

hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan diri Subjek. 


