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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

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

diamati. Mereka juga menjelaskan bahwa metodologi kualitatif 

merupakan cara pengumpulan data yang disesuaikan dengan 

ungkapan hati orang (yang diteliti) itu sendiri, sikap, dan tingkah 

laku mereka (Moleong, 2012). 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

fenomenologi, yaitu jenis penelitian kualitatif yang konsep dasarnya 

adalah kompleksitas realitas atau masalah itu disebabkan oleh 

pandangan atau perspektif subjek. Karena itu, sangat mungkin 

subjek yang berbeda akan memahami gejala yang sama dengan 

pandangan yang berbeda karena memiliki pengalaman atau latar 

belakang berbeda (Michael dkk, 2013). Penelitian fenomenologi 

mencoba menjelaskan atau mengungkap sebuah makna konsep atau 

fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi 

pada beberapa individu. Peneliti fenomenologi berupaya memahami 

perilaku orang melalui pandangannya melalui wawancara yang 

mendalam (Michael dkk, 2013).  
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Istilah „fenomenologi‟ sering digunakan sebagai anggapan umum 

untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan 

tipe subjek yang ditemui. Peneliti dalam pandangan fenomenologis 

berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap 

orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu (Moleong, 

2012). Ada beberapa alasan peneliti menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi, antara lain: 

1. Metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan (Moleong, 2012). Peneliti berusaha menghargai 

bahwa pengalaman individu bervariasi dan kompleks terutama 

pada kasus yang terjadi pada lesbian yang sedang mengalami 

proses coming out. 

2. Metode kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola 

nilai yang dihadapi (Moleong, 2012). Peneliti merasa bahwa 

kasus lesbian yang sedang mengalami proses coming out adalah 

kasus yang langka sehingga hasilnya bisa diteliti lebih mandalam 

lagi sesuai dengan kondisi subjek. 

3. Penelitian fenomenologi berfokus untuk memahami pengalaman 

manusia dan bagaimana pengalaman diinterpretasikan secara 

berbeda oleh orang yang berbeda. Peneliti merasa bahwa tidak 
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semua orang atau masyarakat lain bahkan kaum lesbian lain yang 

mampu melakukan proses coming out. 

B. Subjek Penelitian 

Pada penelitian kualitatif ini tidak ada sampel acak tetapi sampel 

bertujuan (purposive sample). Pengambilan sampel secara purposive 

sampling dan Snow ball didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu 

yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan dari pendapat 

tersebut, peneliti mengambil subjek penelitian dengan ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Dewasa awal berusia 18-25 tahun 

2. Merupakan seorang lesbian yang mengalami proses identitas 

seksualnya. 

3. Merupakan seorang lesbian yang sudah berpasangan 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2011). Sugiyono (2011) juga 



25 

 

 

 

mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi 

(participant observation) dan observasi tidak ikut berperan serta 

(non participant observation), selanjutnya dari segi instrumentasi 

yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi 

observasi terstruktur dan tidak terstruktur. 

Observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi yang tidak ikut berperan serta (non 

participant observation), karena peneliti tidak ikut seluruhnya 

dalam kehidupan orang yang diobservasi atau subjek. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode penelitian yang digunakan bila 

ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam 

serta jumlah responden sedikit (Sugiyono, 2011). Estenberg 

(Sugiyono, 2011), mengemukakan beberapa macam wawancara, 

yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak 

terstruktur. 

Peneliti menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur 

pada pengumpulan data melalui metode wawancara dimana 

peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan kemudian 

memperdalam ketika pelaksanaan wawancara untuk memperoleh 

data yang lebih lengkap. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

belalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi 

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan 

lain-lain. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni yang berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi 

dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan buku catatan untuk 

mencatat data yang berhubungan dengan gambaran tahap proses 

coming out. Peneliti juga merekam hasil wawancara yang 

didapatkan. 

D. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis  menurut 

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011) analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas. Analisis ini memiliki tahapan-tahapan penelitian yang 

tersusun secara sistematis dan runtut, logis, aktual, dan dapat 

dipertanggung jawabkan karena melalui verifikasi data. Menurut 
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Miles dan Hubermen (Emzir, 2012) ada tiga macam kegiatan dalam 

analisis data kulitatif, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang 

mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, menyusun 

data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat 

digambarkan dengan diverifikasikan. Reduksi data merujuk pada 

proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan 

pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-

catatan lapangan tertulis. Jadi data wawancara direduksi mana 

yang lebih penting atau yang berkaitan dengan bahasan 

penelitian. 

2. Model Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah model 

data. Model adalah sebagai suatu kumpulan informasi yang 

tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Model tersebut mencakup berbagai jenis 

matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan. Sebagaimana dengan 

reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah 

sesuatu yang terpisah dari analisis, melainkan merupakan bagian 

dari analisis seperti merancang kolom dan baris dari suatu matrik 

untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam 



28 

 

 

 

bentuk yang mana serta harus dimasukkan kedalam sel atau 

bagian yang mana. Semuanya dirancang untuk merakit informasi 

yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung 

dan dalam bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti dapat 

melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan 

kesimpulan. 

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Langkah ketiga dari analisis ini adalah penarikan dan 

verifikasi data. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, Maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek yang sebelumnya masih samar setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis 

atau teori. Penyajian data yang dikemukakan, yang telah 

didukung oleh data-data yang jelas, dapat dijadikan kesimpulan 

yang kredibel. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data 

harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya. 

Tiga hal utama dalam analisis ini yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu 

yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah 
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pengumpulan data dalam bentuk sejajar dan ini merupakan 

proses siklus. Reduksi data dapat menjurus untuk dimasukkan 

kedalam penyajian data kemudian kesimpulan dapat ditarik. 

E. Validitas dan Reliabilitas Data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan 

valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Jadi 

uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

kredibilitas (validitas internal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (rekiabilitas), dan confirmability (obyektvitas) 

(Sugiyono, 2011).  

Uji Kredibilitas 

Kriteria kredibilitas ini melibatkan penetapan hasil penelitian 

kualitatif adalah dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam 

penelitian karena tujuan dari penelitian kualitatif untuk 

mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian 

dari sudut pandang partisipan. Uji kredibilitas dilakukan untuk 

mengetahui nilai kebenaran atau kecocokan hasil wawancara antara 

subjek primer dengan subjek sekunder. Strategi untuk untuk 

meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, 

ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis 
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kasus negatif dan memberchecking (Moleong, 2012). Penulis 

menggunakan triangulasi dalam menguji kredibilitas subjek. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut (Moleong, 2012). Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 

Penulis menggunakan triangulasi sumber karena dapat 

melakukan pengecekan adanya kecocokan pandangan subjek primer 

dengan subjek sekunder. Triangulasi sumber untuk menguji data 

dilakukan dengan cara mengecek data wawancara yang telah 

diperoleh melalui subjek primer dan subjek sekunder. Peneliti 

melakukan wawancara dengan narasumber sebagai subjek primer 

dan pasangan narasumber sebagai subjek sekunder. Hal tersebut 

bertujuan untuk memperoleh konsistensi dari subjek. 



 

 

 

 


