
36 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti lakukan yaitu jenis penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriftif, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau 

fenomena yang diselidiki.
1
 

Peneliti kualitatif dituntut mampu mengorganisasikan semua teori 

yang dibaca. Landasan teori yang dituliskan dalam proposal penelitian 

lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori 

dan memahami permasalahan yang diteliti walaupun permaslahannya yang 

diteliti tersebut bersifat sementara. Oleh karena itu landasan teori yang 

dikemukakan tidak merupakan harga mati, tetapi bersifat sementara. 

Penelitian kualitatif justru dituntut untuk melakukan grounded research, 

yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau 

situasi sosial.
2
 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang peneliti ambil yaitu berada di Yogyakarta. 

Pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian yang berada di 
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Yogyakarta adalah karena Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang 

menjadi pusat berdirinya universitas-universitas negeri maupun swasta 

yang menjadi tujuan untuk belajar dari kalangan masyarakat Indonesia dan 

berbagai Negara dari luar Indonesia. Selain itu di Yogyakarta terdapat 

banyak mall, kafe dan tempat hiburan malam yang kemungkinan besar 

menjadi tempat berkumpalnya kaum LGBT. Tepatnya dalam penelitian ini 

difokuskan pada lesbian. 

C. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah kaum lesbian yang berdomisili di 

Yogyakarta. Mengingat daerah tersebut banyak berdiri universits negeri 

maupun swasta dan terdapat banyak mall, café, dan tempat-tempat hiburan 

malam. Dalam hal ini peneliti memiliki beberapa kriteria dalam pemilihan 

informan primer, yaitu: (1) Informan adalah lesbian yang sudah 

melakukan keterbukaan diri terhadap lingkungan sosialnya (2) Usia dari 

informan antara 17-30 tahun dan memiliki wawasan yang cukup luas 

tentang dunia lesbi secara umum (3) Sudah dipastikan bahwa informan 

benar-benar dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur keterpaksaan. 

Adapun cara peneliti mengetahui kriteria yang dibutuhkan, peneliti 

melakukan klarifikasi kepada calon informan lesbian. Apabila calon 

informan memenuhi kriteria, maka akan dilanjutkan ke tahap wawancara 

lebih mendalam. Namun apabila calon informan tidak memenuhi kriteria, 

makan peneliti akan mencari informan lain yang memenuhi kriteria yang 

sudah ditentukan. 
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D. Teknik Sampling 

Dalam suatu penelitian, peneliti dituntut untuk menentukan siapa 

dan berapa jumlah subyek yang akan diteliti. Hal tersebut dinamakan 

teknik sampling. Teknik sampling pada penelitian kualitatif cenderung 

bersifat bertujuan (purposive) karena dipandang lebih mampu menangkap 

kelengkapan dan kedalaman data dalam menghadapi realita yang tidak 

tunggal. Selain itu, dalam penelitian kualitatif peneliti sangat erat 

kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. 

Penentuan informan ini dilakukan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

dan tujuan tertentu.
3
 Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

dianggap paling mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan. Adapun 

sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang 

maksimu, bukan untuk digeneralisasikan. 

Penelitian ini mengambil sepuluh informan saja yang dijadikan 

sebagai sampel. Terdiri dari lima informan lesbian yang sudah ditentukan 

oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri, karakteristik tertentu dan tujuan yang 

ingin diperoleh dari penelitian ini. Selain itu ada lima informan non 

lesbian, yaitu diambil berdasarkan kedekatannya dengan informan lesbian 

yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan dan reaksi terhadap informan 

lesbian. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
4
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara (interview) 

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti bertujuan 

untuk memperoleh keterangan, informasi dan penjelasan dari subyek 

penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung pada 

responden sebagai narasumber atau pihak yang diwawancarai 

(interview). Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan pembuatan 

daftar wawancara yang berisi 10 pertanyaan dengan isi dari pertanyaan 

yang mengandung pengembangan dan penalaran mengenai cara 

berkomunikasi kaum lesbian di kota Yogyakarta. Adapun daftar 

pertanyaan yang akan disampaikan adalah sebagai berikut: (1) Sejak 

umur berapa Anda menyadari jika Anda menyukai sesama jenis dan 

apa latar belakang yang menyebabkan Anda menyukai sesama jenis? 

(2) Sejak kapan Anda mulai memberanikan diri untuk membangun 

hubungn dengan sesama jenis? (3) Apakah Anda bergabung dengan 

komunitas LGBT dan apa tujuan Anda bergabung dengan 
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kelompok/komunitas LGBT? (4) Ada tanggapan masyarakat yang pro 

dan kontra dengan keputusan yang sudah Anda ambil, bagaimana 

Anda menyikapi hal tersebut? (5) Sejak kapan Anda mulai 

memberanikan diri untuk membuka diri (coming out) dengan orang 

lain? (6) Motivasi dan Tujuan apa yang membuat Anda berani 

membuka diri (coming out) dengan orang lain? (7) Bagaimana cara 

Anda mengkomunikasikan kepada lingkungan sekitar Anda dalam 

melakukan keterbukaan diri (coming out)? (8) Bagaimana respon 

lingkungan sekitar Anda dalam menanggapi keterbukaan diri Anda? 

(9) Bagaimana cara Anda untuk bertahan di tengah lingkungan 

masyarakat yang masih sulit untuk menerima keadaan Anda? (10) 

Adakah suatu saat Anda  memiliki keinginan untuk mencintai lawan 

jenis? Jika keinginan tersebut ada, kira-kira mengapa dan kapan masa 

itu terjadi? jika tidak ada keinginan, mengapa dan bagaimana cara 

Anda untuk mempertahankan keadaan Anda sekarang?. 

Sebagai data penguat, selain informasi didapat dari informan 

lesbi, peneliti juga akan melakukan wawancara kepada masyarakat 

terdekat atau yang mengenal informan dengan baik. Adapun daftar 

pertanyaan yang akan disampaikan yaitu: (1) Bagaimana persepsi Anda 

dalam menanggapi keadaan teman Anda yang memiliki orientasi seksual 

lesbi? (2) Bagaimana cara Anda menerima keterbukaan teman Anda perihal 

orientasi seksualnya? (3) Bagaimana cara Anda menyikapi keadaan teman 

Anda yang memiliki orientasi seksual lesbi? 
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2. Studi kepustakaan 

Metode ini dilakukan sebagai penunjang dan sebagai penguat 

dalam melengkapi data dan informasi yang diperoleh dari hasil 

penelitian. Adapun peneliti dapat mengambil berbagai sumber dari 

buku, internet, maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan 

penelitian yang sedang dilaksanakan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan oleh subyek penelitian. Dokumentasi disini lebih 

pada mengumpulkan dokumentasi pendukung data-data penelitian 

yang dibutuhkan.
5
 Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

menyimpan data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun dokumen 

dapat berupa surat-surat pribadi, memori, berita Koran atau literatur 

yang berkaitan dengan subyek yang diteliti. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 
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akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
6
 

Proses ini dilakukan menggunakan model analisis interaktif seperti 

yang dijabarkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono, yaitu analisis 

data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
7
 Adapun  proses analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini meliput empat tahap, yaitu tahap 

pengumpulan data, reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan penarikan kesimpulan. Berikut penjabaran tahap proses 

analisis data yang peneliti lakukan: 

1. Pengumpulan data 

Data yang sudah peneliti peroleh dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi kemudian dikumpulkan sebagai catatan 

lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, 

dialami dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian 

berlangsung. Dalam pembuatan catatan lapangn ini peneliti dituntut 

untuk menguasai tata cara pembutannya dengn tujuan agar dapat 

menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.  

2. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan 

dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 
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akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

3. Penyajian data 

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti 

dalam melihat hasil penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bgn, hubungn antar kategori dan sejenisnya. 

Adapun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. 

4. Penarikan kesimpulan 

Suatu kesimpulan yang diperoleh tergantung dari bagaimana 

cara peneliti menginterpretasikan suatu data yang ditampilkan. Peneliti 

dengan cermat mencari makna dari data-data yang sudah dihasilkan 

dari penelitian, serta mengnalisisnya dan membuat kesimpulan. 

Sebelum memberikan kesimpulan atas interpretasi dari data yang 

ditmpilkan, peneliti harus mencari pola, mengkategorikan, dan 

mengklasifikasikan hubungan persamaan dan lain sebagainya. Hal 

tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap 

data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik 

menjadi lebih akurat. 
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G. Validitas Data 

Sebuah instrument dapat dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk 

mendapatkan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
8
 Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, daa teori. Dalam hal ini peneliti 

fokus dengan menggunakan triangulasi penggunaan sumber. Adapun hal 

tersebut dapat tercapai dengan:
9
 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan 
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5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

H. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini akan membahas lima bab dalam sistematika 

penelitian sebagai berikut: 

BAB I berisikan tentang pendahuluan, yang terdiri latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II berisikan tentang tinjauan pustaka dan kerangka teoritik. 

BAB III berisikan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti 

untuk menyelesaikan penelitian. 

BAB IV berisikan tentang hasil penelitian. 

BAB V penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, 

saran-saran, dan lampiran-lampiran. 

 


