
 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Adi (2004, h. 1) menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang 

harus dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atas masalah 

atau pertanyaan yang menjadi penelitiannya. Langkah - langkah tersebut 

dikenal dengan metode yang secara alamiah digunakan untuk 

mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Salah satu metode 

penelitian yang sering digunakan adalah metode kualitatif, yakni sebuah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

Secara keilmuan, diungkapkan oleh Denzin dan Lincoln bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian dengan latar alamiah yang 

dilakukan dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi 

dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Paparan tersebut semakin 

didukung oleh adanya pendapat dari Jane Richie yang mengatakan 

bahwa penelitan kualitatif merupakan sebuah upaya penyajian dunia 

sosial dan perspektifnya baik dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan 

persoalan dari manusia yang diteliti itu sendiri (Moleong, 2010, h.4-6). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah sebuah 

prosedur penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti guna melihat 

suatu latar alamiah pada fenomena dunia sosial yang mencakup 

perspektif konsep, perilaku, persepsi, serta persoalan yang dihadapi oleh 
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individu yang diteliti hingga menghasilkan data dalam bentuk deskriptif. 

Adapun salah satu model penelitian kualitatif adalah fenomenologi, di 

mana peneliti berusaha untuk mendapat kejelasan dari fenomena yang 

terjadi secara natural sesuai dengan apa yang dialami oleh individu 

(Hardiansyah, 2010). Model tersebut juga digunakan untuk memahami 

sesuatu hal dengan berfokus pada pengalaman-pengalaman subjektif 

individu dan interpretasinya mengenai suatu situasi tertentu (Moleong, 

2010, h. 15).  

Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif sebagai cara untuk mengungkap faktor-

faktor pembentukan konsep diri pada waria dan dinamika kehidupan 

waria. Melalui metode observasi dan wawancara yang dilakukan dengan 

waria, peneliti juga akan menggunakan model fenomenologi sebagai 

dasar pemahaman yang kuat dan mendalam untuk berfokus pada 

pengalaman yang dialami waria dan bagaimana para waria dapat  

memaknai pengalaman dalam kehidupannya (Hardiansyah, 2010, h. 68).  

 

B. Tema yang Diungkap 

Adapun tema dari konsep diri subjek yang ingin diungkap oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Strutur self  diungkap dalam tema :  

a. Penerimaan dan pengamatan individu terhadap pengalaman.  

b. Penilaian struktur diri yang dimiliki saat ini.  

c. Evaluasi dan perubahan nilai pada struktur diri.  
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2. Ideal self  diungkap dalam tema : 

a.  Interaksi dengan orang lain.  

b. Perasaan berharga.  

c. Pemaknaan pengalaman.  

d. Aktualisasi diri.  

e. Pertahanan diri.  

 

C. Subjek Penelitian  

Creswell menjelaskan bahwa sebuah populasi adalah suatu 

kelompok individu yang memiliki karakteristik yang relatif sama. 

Sedangkan Neuman mendefinisikan populasi sebagai suatu kelompok 

besar dari kesatuan sampel yang hendak diteliti. Adanya bagian dari 

populasi yang dilibatkan dalam penelitian merupakan representatif dari 

karakter (Herdiansyah, 2011, h.113). 

Pada sebuah penelitian kualitatif, peneliti membutuhan sampel, 

yang merupakan bagian dari populasi yang merupakan representative 

dari karakter dan ciri populasi itu sendiri. Salah satu teknik sampling 

yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik 

purposive sampling, di mana peneliti memilih sendiri subjek penelitian 

dan lokasi penelitan yang akan dilakukan dengan tujuan untuk 

mempelajari atau memahami masalah pokok yang berkaitan dengan 

tujuan penelitian (Herdiansyah, 2011, h.106). Pada penelitian ini, 

karakteristik dari sampling yang akan dijadikan subjek adalah: 

1. Individu yang telah menjadi waria dan eksis membentuk konsep diri 

sebagai waria.  
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2. Berpenampilan sebagai perempuan dalam keseharian.  

3. Belum melakukan operasi perubahan kelamin. 

4. Perubahan diri sebagai waria telah diketahui oleh keluarga.  

5. Waria yang berusia 20 sampai dengan 40 tahun.  

6. Pengakuan menjadi waria sudah terjadi selama minimal dua tahun.  

  

D. Metode Pengambilan Data  

1. Teknik yang Digunakan  

a. Wawancara  

Moleong (2010, h.186) menjeskan bahwa wawancara 

merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yakni 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara 

sebagai pihak yang memberikan jawaban. Sedangkan menurut 

Gordon, yang dimaksud wawancara adalah percakapan antara 

dua orang yang salah satunya bertujuan menggali dan 

mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu (Herdiansyah, 2011, 

h.118).  

Pada metode ini peneliti menggunakan teknik pendalaman, 

di mana dalam hal ini peneliti mencoba menggali secara lebih 

mendalam mengenai topik permasalahan yang ingin diungkap. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan pedoman wawancara 

berikut ini :  

1. Untuk mengenal subjek, peneliti menanyakan mengenai 

identitas subjek.  

2. Alasan yang melatar belakangi subjek menjadi waria.  
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3. Masalah fisik, sosial, dan psikologis yang dialami subjek saat 

menjadi waria.  

4. Kesadaran keberadaan dan fungsi diri subjek.  

5. Interaksi evaluatif subjek dengan lingkungan.  

6. Pemaknaan subjek terhadap pengalaman yang dimiliki.   

7. Asimilasi pengalaman yang dimiliki oleh subjek.   

8. Menerima dan mengamati pengalaman subjek.  

9. Penilaian struktur diri yang dimiliki subjek saat ini.  

10. Evaluasi dan perubahan nilai struktur diri dari subjek.  

11. Interaksi subjek dengan orang lain.  

12. Perasaan berharga dan tingkat harga diri yang dimiliki oleh 

subjek.  

13. Pemaknaan pengalaman yang dimiliki oleh subjek.  

14. Aktualisasi diri yang berhasil dilakukan oleh subjek selama 

menjadi waria.  

15. Pertahanan diri subjek terhadap nilai-nilai yang dipegang 

selama ini.  

16. Kesadaran subjek mengenai kelebihan, kekurangan, dan 

talenta yang dimiliki.  

 

b. Observasi  

Adi (2004, h. 70) mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan observasi atau pengamatan adalah kegiatan mengamati 

gejala yang diteliti dengan menggunakan panca indera manusia 

untuk selanjutnya menjadi catatan dan dilakukan analisa. 
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Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati serta mencatat 

perilaku dan kejadian yang terjadi sebenarnya. Selain itu, melalui 

observasi peneliti juga memiliki alat yang ampuh untuk 

memahami situasi dan perilaku yang kompleks.  

Jadi secara metodologi, observasi merupakan salah satu 

tenik yang dapat mengoptimalkan pengamatan melalui 

kemampuan peneliti baik dari segi motif, kepercayaan, perhatian, 

perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagaimana sehingga peneliti 

juga dapat melihat subjek penelitian serta memahami fenomena 

yang terjadi pada saat itu (Moleong, 2010, h. 175).  

Salah satu metode observasi yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah anecdotal record, di mana peneliti melakukan 

observasi dengan mencatat semua perilaku unik, khas, dan 

penting dan bermakna sesegera mungkin setelah perilaku itu 

muncul terkait tingkah laku dan respon dari subjek. Metode 

tersebut dipilih dengan alasan dapat memberikan pemahaman 

yang lebih tepat dan akurat mengenai latar belakang perilaku 

khas dapat muncul. Selain itu dengan diketahuinya latar belakang 

penyebab perilaku muncul, maka akan memudahkan peneliti 

untuk menarik tema dan kesimpulan umum dari perilaku yang 

muncul (Herdiansyah, 2011).  

Hal-hal yang menjadi catatan dari peneliti untuk dilakukan 

observasi adalah cara subjek berkomunikasi, bahasa yang 

digunakan subjek, mimik wajah dan respon subjek saat 

menjawab pertanyaan, perilaku subjek saat berinteraksi dengan 
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peneliti, dan tingkah laku yang muncul dari subjek selama proses 

wawancara berlangsung.  

 

2. Metode Keabsahan Data 

Setiap data yang diperoleh selama proses penelitian, diperlukan 

adanya penetapan keabsahan yang menggunakan dasar kriteria 

kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 

2010, h.324). Oleh karena itu, untuk menetapkan keabsahan setiap 

data yang diperoleh peneliti menggunakan metode keabsahan data 

berikut ini :  

1. Perpanjangan keikutsertaan dilakukan oleh peneliti guna 

membangun kepercayaan dari subjek maupun membangun 

kepercayaan diri dari peneliti sendiri. Teknik pengecekan 

kebsahan ini dijadikan salah satu strategi oleh peneliti sehingga 

kepercayaan antara subjek dengan peneliti benar-benar terjalin 

dengan baik, sehingga kereaktifan atau bias dari subjek dapat 

dihindarkan (Herdiansyah, 2011, h.200). Dalam hal ini peneliti 

mengikuti subjek dalam beberapa aktifitasnya, baik ketika sedang 

bekerja maupun saat sedang berada di rumah dan melakukan 

observarsi selama subjek menjalani aktifitasnya, serta mencatat 

hal-hal penting yang berkaitan dengan kejadian khas yang bisa 

memperkuat hasil penelitian.   

2. Ketekunan pengamatan yang berarti secara konsisten mencari 

interpretasi berkaitan dengan ciri-ciri dan unsur yang relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari untuk kemudian 
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memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Moleong, 

2010, h.329). Peneliti menerapkan ketekunan tersebut dengan 

cara melakukan pembahasan berkaitan dengan substani konsep 

diri yang terdapat dalam pedoman penelitian dan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam jawaban subjek. 

Selain itu, peneliti juga melakukan pengulangan dan penjelasan 

makna terhadap jawaban subjek sehingga apa yang dipahami oleh 

peneliti sesuai dengan apa yang disampaiakn dan dimaksudkan 

oleh subjek penelitian.  

3. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

menggali data agar mendapatkan hasil penelitian yang optimal 

(Herdiansyah, 2011, h.201). Patton menjelaskan bahwa 

triangulasi dapat digunakan sebagai sumber pembanding dan 

pengecekan kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda (dalam Moleong, 2010, h.330). Oleh 

karena itu, teknik ini digunakan oleh peneliti dengan cara :  

1) membandingkan dan melihat kesesuaian antara data hasil 

pengamatan perilaku dengan data hasil wawancara 

2) membandingkan data hasil wawancara subjek dengan pihak 

lain yang memiliki kedekatan dan pemahaman mengenai  

keadaan subjek. 

4. Melakukan konsultasi dengan pihak lain yang dianggap memiliki 

keahlian dalam bidang konsep diri, yakni dengan dosen 

pembimbing penelitian dan pihak lain yang dianggap memahami 

kehidupan waria, yakni ketua Persatuan Waria Kota Semarang.  
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E. Analisis Data  

Pada penelitian kualitatif ini peneliti mencoba memahami 

fenomena yang diteliti dengan menggunakan alat bantu yang sifatnya 

bebas tergantung pada situasi dan kondisi serta kemampuan dari 

peneliti sendiri. Menurut Chreswell (dalam Herdiansyah, 2011, 

h.161), hal terpenting yang perlu dilakukan dalam proses analisis 

pada penelitian kualitatif adalah :  

1) Melakukan pengumpulan data di lapangan, interpretasi data, dan 

penulisan naratif mengenai data yang diperoleh.   

2) Melakukan proses reduksi data dan interpretasi data, di mana 

setiap data yang didapat dipilah dan direduksi ke dalam pola 

tertentu untuk seanjutnya dikategorisasikan berdasarkan skema 

maupun tema yang telah dispesifikkan.  

3) Mengubah data hasil reduksi ke dalam bentuk matriks untuk 

mempermudah peneliti dan pembaca melihat data secara 

sistematis.  

4) Mengidentifikasi coding yang digunakan untuk mereduksi 

informasi ke dalam tema atau kategori yang ada.  

5) Mengidentifikasi hubungan antara tema – tema yang muncul dari 

subjek dalam bentuk tabel.   

6) Membahas setiap tema yang muncul dari masing – masing subjek 

hingga kemudian menggeneralisasikannya.  

7) Memahami dan melakukan interpretasi dari setiap tema yang 

muncul.  
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Setelah semua tahapan di atas dilakukan, tahap terakhir yang 

dilakukan oleh peneliti pada tahap analisis data adalah menarik 

kesimpulan yang menjurus kepada jawaban dari pertanyaan 

penelitian. 

 

 


