
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. 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 (Lexy, 2005:7).

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

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

diamati. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya

dan dalam peristilahannya (Lexy, 2005:7).

Penelitian deskriptif ini digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan,

menafsirkan data yang ada, dan pelaksanaannya melalui pengumpulan,

penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe

penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan



keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data

yang diperoleh dari penelitian (Lexy, 2005:8).

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan

gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual tentang persepsi

olahragawan futsal terhadap publikasi event The Dome Sunday League 2009

melalui buletin The Official Progrramme.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah gelanggang futsal The Dome Sport

Arena di Bandar Lampung.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dipandang penting, karena dengan adanya fokus penelitian akan

membatasi studi yang diteliti. Membahas studi yang dilakukan memiliki peranan

penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Miles dan

Huberman (1992:60) mengemukakan bahwa :

“Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang
kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi. Ini
merupakan bentuk pra analisis yang mengesampingkan variabel-variabel
dan yang memperhatikan lainnya. Dengan adanya pemfokusan akan
menghindari pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang
melimpah ruah”.

Oleh karena itu pada prinsipnya fokus penelitian dimaksudkan untuk dapat

membantu penulis agar dapat melakukan penelitiannya, sehingga hanya akan ada



beberapa hal atau beberapa aspek yang dapat diarahkan penulis sesuai dengan

tema yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam melakukan suatu penelitian kualitatif sangat penting adanya fokus

penelitian karena fokus penelitian akan membatasi ruang lingkup penelitian yang

akan dilakukan dan memegang peranan yang sangat penting dalam memandu

serta menjalankan suatu penelitian. Penelitian ini akan memfokuskan pada

“Persepsi Olahragawan Futsal Terhadap Buletin The Official Programme Sebagai

Sarana Promosi The Dome Sunday League”. Adapun fokus persepsinya adalah:

1. Persepsi olahragawan futsal terhadap isi pesan mengenai informasi event The

Dome Sunday League pada buletin The Official Programme.

2. Persepsi olahragawan futsal terhadap gambar atau foto seputar event The

Dome Sunday League pada buletin The Official Programme.

3. Persepsi olahragawan futsal terhadap layout Buletin The Official Programme.

4. Persepsi olahragawan futsal terhadap warna Buletin The Official Programme.

The Dome Sunday League adalah agenda event kompetisi futsal yang

diselenggarakan setiap tahun oleh The Dome Sport Arena. Event Sunday League

berlangsung selama enam bulan, dengan jadwal kompetisi hanya pada hari

Minggu. Sedangkan Buletin The Official Programme adalah media publikasi

dalam bentuk tabloid yang diterbitkan oleh The Dome Sport Arena, setiap setahun

sekali pada bulan Juni, menjelang event Sunday League yang ditujukan untuk

para olahragawan futsal.



D. Informan

Menurut Spardly dan Fasial (1990:32) informan harus memenuhi beberapa

kriteria yang perlu dipertimbangan yaitu:

a. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan satu kegiatan atau medan

aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian, dan ini bisasanya

ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang

sesuatu yang ditanyakan.

b. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan

yang menjadi sasaran atau penelitian

c. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai

informasi

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

purposive sampling dimana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria-

kriteria ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian

ini yang menjadi informan penelitian adalah olahragawan futsal sebanyak 5

olahragawan anggota (tim inti) tim futsal Belut FC di The Dome Sports Arena

Bandar Lampung.

Alasan dipilihnya tim futsal Belut FC sebagai informan karena tim Belut FC

tercatat sebagai tim profesional yang berlatih futsal secara intensif di The Dome

Sport Arena. Selain itu tim Belut FC pernah menjuarai Sunday League 2008 dan

juga turut serta dalam kompetisi The Dome Sunday League 2009.



B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik

pengumpulan data melalui:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

rangka pengumpulan data sekunder seperti data tentang gambaran penelitian

buletin The Official Programme sebagai media promosi The Dome Sunday

League.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap keterangan dari responden

dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview). Data

didapat dengan tanya jawab terhadap informan adalah untuk memperoleh

gambaran yang akurat serta kelengkapan data kualitatif dari objek yang

diteliti (Bungin,2000:22).

Sebelum wawancara dimulai, peneliti menceritakan terlebih dahulu pokok-

pokok penelitian, kemudian subyek penelitian dibiarkan bercerita tentang

segala sesuatu yang berkaitan dengan persepsi olahragawan terhadap event

The Dome Sunday League 2009.

3. Observasi



Digunakan peneliti pada pengamatan terhadap Buletin The Official

Programme Sebagai Sarana Promosi The Dome Sunday League.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat kualitatif yaitu menurut Arikunto

(2006), bahwa penelitian kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-

kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh

kesimpulan. Dengan analisis kualitatif ini diharapkan dapat menjawab dan

memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secarah

menyeluruh dan utuh dari objek yang akan diteliti guna mendapatkan

kesimpulan sesuai sesuai dengan kondisi.

G. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

mengabstrakan, dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

tertulis di lapangan. Dimana setelah penulis memperoleh data maka data yang

penulis peroleh itu harus lebih dulu dikaji kelayakannya, dengan memilih data

mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

H. Display (Penyajian Data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data yang dibutuhkan dengan

menarik kesimpulan dan tindakan dalam penyajian data.



I. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data

yang diuji kebenaranya, kekokohannya dan kecocokannya yang jelas

kebenaranya dan kegunaannya. Setelah seluruh data yang penulis peroleh,

penulis harus benar-benar menguji kebenaranya untuk mendapatkan kesimpulan

yang jelas dari data-data itu, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas

kebenarannya dan kegunaanya.


