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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.01 Metode Penelitian Kualitatif 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif  digunakan karena dapat mengungkap lebih dalam 

apa saja yang menjadi faktor penerimaan diri seorang gay.  

Menurut Bodgan dan Taylor metode kualitatif adalah sebuah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan 

pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak 

boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabelpatau hipotesis, 

tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan  (Moleong, 

2016). 

Menurut David Williams (dalam Moleong, 2016) penelitian kualitatif 

adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan 

metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara 

alamiah. 

Menurut Richie Penelitian kualitatif adalah upaya untuk meyajikan dunia 

sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, 

dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Peranan penting dari apa yang 

seharusnya ditelitimadalah konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang 

manusia yang diteliti (Moleong, 2016). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara 
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deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang kesemuanya 

tidak dapatndiukur dengan angka. 

3.02 Tema Penelitian 

Tema yang diungkap dalam penelitian ini adalah faktor-faktor eksternal 

dan internal yang memengaruhi penerimaan diri seorang gay, yaitu: 

a. Faktor eksternal: 

1. Bebas dari hambatan lingkungan 

2. Faktor keluarga 

3. Faktor lingkungan 

b. Faktor internal: 

1. Pemahaman diri 

2. Harapan yang realistis 

3. Tidak ada stres emosional yang berat 

4. Keberhasilan 

5. Konsep diri yang stabil 

3.03 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi bahan pertimbangan utama 

dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan.  

Pada penelitian faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan diri seorang 

gay ini dibutuhkan subjek dengan ciri-ciri laki-laki yang berorientasi seksual 

sebagai gay. 
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3.04 Metode Pengambilan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara (interviewee)yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2016). 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancarasemi tersktruktur. Wawancara semi tersktruktur adalah 

wawancara yang bertujuan untuk mencari jawaban terhadap hipotesis 

kerja dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tidak 

menutup kemungkinan untuk peneliti mengajukan pertanyaan tambahan 

untuk memperoleh data yang lebih lengkap pada subjek penelitian. 

(Moleong, 2016). 

Pada penelitian ini peneliti ingin mengungkap apa saja faktor-

faktor yang memengaruhi seorang gay dalam proses penerimaan dirinya 

sebagai seorang gay menggunakan panduan pertanyaan wawancara 

sebagai berikut:  

1. Faktor Internal: 

a. Identitas diri subjek 

b. Latar belakang subjek 

c. Pendapat subjek tentang dirinya 

d. Konsep diri subjek 

e. Harapan subjek 

f. Kesulitan yang dihadapi subjek 

g. Keberhasilan yang subjek capai 
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2. Faktor Eksternal 

a. Hubungan subjek dengan keluarga 

b. Keterbukaan subjek dengan keluarga 

c. Hubungan subjek dengan teman-temannya 

d. Keterbukaan subjek dengan teman-temannya 

2.  Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologi dan psikologis (Sugiyono, 2008). 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar 

(Sugiyono, 2008). 

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi nonpartisipan, 

dimana peneliti hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono,2008).  

Peneliti mengamati bagaimana perilaku subjek dalam suatu kegiatan, 

dan menganalisis apakah subjek sudah mencapai penerimaan diri. 

3.05 Uji Keabsahan Data 

Pada saat menetapkan keabsahan data, yang diperlukan adalah teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability)(Moleong, 2016). 

Dalam Moleong (2016) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, 

metode triangulasi, pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi, analisis kasus 
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negatif, kecukupan referensial, pengecekan anggota, uraian rinci dan auditing. 

Pada penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan metode: 

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Peneliti akan mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara 

dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Membatasi segala 

macam pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang 

tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan cirri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang dicari 

secara rinci.  

2. Triangulasi 

Triangulasi data adalah suatu teknik pemerikasaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Patton (dalam Moleong, 2016) menyatakan 

ada empat teknik triangulasi, yaitu:  

a. Triangulasi Sumber 

Membandingkan dan melakukan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi 

sumber dilakukan dengan: membandingkan data hasil pengamatan 

dan wawancara, membandingkan ucapan subjek di depan umum 

dan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara subjek 

dengan orang terdekat subjek, dan membandingkan hasil 

wawancara subjek dengan dokumen tertentu. 
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b. Triangulasi Metode 

Pengecekan derajat kepercayaan dengan menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data atau dengan melakukan pengecekan dari 

berbagai sumber dengan metode yang sama. 

c. Triangulasi Teori 

Dilakukan dengan cara membandingkan kenyataan atau hasil data 

dengan satu atau lebih teori.. 

3. Menggunakan bahan referensi 

Bahan refensi dimaksudkan dengan adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya, data hasil 

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. 

3.06 Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana 

dikutip Moleong (2016), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data,mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceriterakan kepada orang lain.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari 

analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, 

dan kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.  

McDrury ( Collaborative Group Analysis of Data, 1999 ) seperti yang 

dikutip Moleong (2016) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:  

a. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan 

gagasan yang ada di dalam data. 
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b. Mempelajari kata-kata kunci, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data.  

c. Menuliskan model yang ditemukan.  

d. Melakukan koding.  

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara secara mendalam 

dengan informan. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan 

membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar rekaman hasil 

wawancara, mendengarkan dengan seksama, dan kemudian menuliskan kata-

kata sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.  

Setelah peneliti menulis hasil wawancara, selanjutnya peneliti harus 

membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti 

membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan 

mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian 

atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti 

kalimatnya, lalu menyusun, mengkategorikan, dan memberikan kode-kode 

tertentu. Setelah itu peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang 

sudah dilakukan. 
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