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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01.  Metode Penelitian Kualitatif  

Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang cenderung 

menggunakan analisis dan memiliki sifat deskriptif, tidak diperoleh melalui bentuk 

hitungan atau statistika (Sugiarto, 2015). Hal tersebut tidak berarti di dalam 

penelitian kualitatif tidak ditemukan data-data kuantitatif yang mendukung, tetapi 

penekanannya lebih kepada usaha dalam menjawab setiap pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti dengan cara beragumentasi dan berfikir formal, bukan 

melalui pengujian hipotesis (Azwar, 2015).  

Menurut Alsa (2003) dalam mengembangkan fokus pengumpulan data 

kualitatif tidak menggunakan berbagai pertanyaan khusus untuk menguji hipotesis, 

tetapi peneliti harus dapat lebih memahami setiap perilaku yang dilakukan oleh 

subjek dengan memakai kerangka acuan dan dalam pengambilan data cenderung 

melalui kontak langsung secara teratur yang dilakukan dengan setting alamiah 

seperti saat melakukan berbagai aktivitas. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, karena fokus pendekatannya 

pada pengalaman-pengalaman subjektif kaum homoseksual (Moleong, 2016 

3.02. Tema yang Diungkap 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkap tema yaitu proses 

penerimaan diri homoseksual.  

3.03. Subjek Penelitian 

Subjek memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian ini, karena 

dengan keradaan subjek akan membatu mempermudah meneliti fenomena 
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tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah kaum homoseksual. Peneliti 

mengambil tiga orang subjek , berikut merupakan kriteria subjek : 

a. Seorang  homoseksual 

b. Usia dewasa dini : 21-35 tahun 

Peneliti memilih metode penelitian secara purposive sampling yang berarti 

peneliti ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan informasi dari berbagai sumber, 

sehingga dapat merinci kekhususan dalam fenomena tersebut  dan mengambil 

informasi yang menjadi dasar dari teori-teori yang muncul dan rancangan 

(Moleong, 2016) 

3.04. Metode Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan Observasi dan Wawancara sebagai metode 

pengumpulan data. Metode pengumpulan data tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

3.04.01. Wawancara : 

Penelitian kualitatif memberikan kepercayaan dalam pengumpulan data di 

lapangan  dengan  cara wawancara, wawancara adalah suatu percakapan yang 

memiliki maksud tertentu dan percakapan tersebut dilakukan oleh interviewer atau 

pewawancara yang memberikan pertanyaan terhadap interviewee yang akan 

menjawab semua pertanyaan yang diberikan (Moleong, 2016). Interviewee dalam 

penelitian ini adalah pria yang memiliki orientasi seksual sebagai homoseksual. 

Peneliti akan menggunakan wawancara yang bersifat baku terbuka dimana 

wawancara tersebut memiliki kata-kata, cara penyajian dan pertanyaan yang sama 

pada setiap responden dan responden juga mengetahui bahwa  ia sedang 

diwawancarai dan paham juga dengan tujuan dan maksud dari wawancara 

tersebut (Moleong, 2016). Melalui wawancara peneliti ingin mengungkap: 
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1. Identitas subjek  

2. Latar belakang subjek  

3. Pengalaman menyadari sebagai homoseksual  

4. Proses penerimaan diri subjek 

3.04.02. Observasi : 

Metode pengumpulan data yang akan mendukung hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti adalah observasi. Rangkuti (2007) mendefinisikan 

observasi sebagai semua kegiatan mengamati subjek, seperti : perasaan dan ciri-

ciri.  

Hal-hal yang akan diamati dalam penelitian  ini diantaranya : 

a. Ekpresi wajah 

b. Bahasa tubuh / Gesture subjek saat menjawab  

c. Intonasi dan volume 

3.05. Uji Keabsahan dan Kehandalan 

Uji keabsahan data penting untuk peneliti dalam teknik pemeriksaan. 

Moleong (2016) mengemukakan bahwa dalam teknik pemeriksaan ada empat 

kriteria, yaitu : derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. 

Metode keabsahan data yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut : 

3.05.01. Triangulasi  

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi dengan 

teori sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan 

perbandingan dengan teori yang dikemukakan oleh Germer (2009) yaitu lima 

tahap penerimaan diri. Hal ini dilakukan untuk membandingkan fenomena 

homoseksual ini dengan teori yang sudah ada. 
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3.06. Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2016) menjelaskan bahwa 

analisis data kuantitatif adalah suatu usaha dilakukan oleh peneliti dengan 

memilah data, mengorganisasikan data agar menjadi satu kesatuan yang dapat 

dikelola,  disintesiskan lalu dicari sehingga menemukan pola yang penting sebagai 

hasil penelitian.  

Langkah-langkah teknik  analisis data menurut Creswell (2013) langkah-

langkah teknik analisis data  yang akan digunakan dalam   penelitian ini adalah: 

a. Mengolah serta mempersiapkan data untuk dianalisis, 

b. Membaca keseluruhan data,       

c. Melakukan analisis lebih detail, 

d. Menunjukkan deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam 

laporan kualitatif atau narasi, 

e. Memaknai atau interprestasi data. 

 


