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BAB III METODE PENELITIAN 

Metode yang dipakai didalam penelitian ini yaitu menggunakan analis teks 

naratif. Peneliti menggunakan metode analisis naratif karena peneliti ingin 

memberikan uraian yang jelas dan ringkas dalam mengambarkan sebuah konsep 

diri dari para partisipan Melela.org melaui teks yang telah dipublikasikan pada 

website resmi mereka. 

Narasi berasal dari kata latin narre, yang berarti “membuat tahu”. Dengan 

demikian, narasi berkaitan dengan upaya untuk mengetahui sesuatu atau 

peristiwa. Tetapi tidak semua informasi bisa di kategorisasikan sebagai narasi. 

Menurut Porter Abbott di dalam buku analisis naratif “Representations of events, 

consisting of story and narrative discourse, story is an event or sequence of events 

(the action) and narrative discourse is those event as represented”. (Representasi 

dari peristiwa-peristiwa, memasukan cerita dan wacana naratif, di mana cerita 

adalah peristiwa – peristiwa atau serangkaian peristiwa (tindakan) dan wacana 

naratif adalah peristiwa sebagaimana di tampilkan). Dengan demikian sebuah teks 

dapat dikatakan sebagai narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau 

serangkaian peristiwa. Narasi adalah bentuk teks yang paling tua dan paling di 

kenal, karena sesuai dengan pengalaman hidup manusia. Seperti halnya kitab suci, 

kitab suci selain berisi ajaran agama, juga berisi tentang cerita-cerita. Narasi 

hanya berkaitan dengan cara bercerita, bagaimana fakta disajikan atau di ceritakan 

kepada khalayak. Dengan membuat dan menyajikan peristiwa kedalam suatu 

narasi, maka perisitiwa itu lebih mudah di ikuti oleh khalayak. Menggunakan 

analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita sesuai dengan 

karakteristik dari analisis naratif itu sendiri. Teks dilihat sebagai rangkaian 
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peristiwa, logika, dan tata urutan peristiwa, bagian dari peristiwa yang dipilih dan 

di buang. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Didalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif 

untuk mengetahui konsep diri, maksud dan tujuan para pelaku LGBT melalui 

catatan pengalaman yang telah di unggah pada website resmi www.melela.org dan 

akan di lakukan pengkategosisasian secara subyektif. Menurut Strauss dan Corbin 

didalam buku dasar-dasar penelitian kualitatif, penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu 

dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui selain itu melalui pendekatan 

kualitatif memberikan rincian yang kompleks mengenai fenomena yang sulit 

untuk di ungkapkan oleh metode kuantitatif. 

 Menurut Pujileksono (2015) penelitian kualitatif lebih menekankan bahwa 

realitas itu berdimensi interaktif, jamak, dan suatu pertukaran pengalaman sosial 

yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditunjukan 

untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang subyek. Didalam 

penggunaan pendekatan kualitatif maka hasil dari pendekatan tersebut sangat 

bersifat subyektif, dengan kata lain hasil tersebut tergantung oleh pengalaman  

atau pengetahuan peneliti didalam memaknai suatu teks dan akan lebih dijelaskan 

ke dalam suatu kalimat. 

3.2 Tipe Penelitian 

 Didalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian interpreatatif. 

Penelitian kualitatif interpretatif beranggapan bahwa kebenaran bersifat subyektif 

http://www.melela.org/
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dan makna dapat dipahami dari hasil interpretative subyektif, serta percaya bahwa 

teks memiliki makna yang beragam tergantung dari subyek yang 

menginterpretatifkan (pujileksono, 2015). Dengan menggunakan pendekatan 

interpretatif ini peneliti dapat mendeskripsikan mengenai obyek yang akan diteliti 

secara subyektif dengan menggunakan kemampuan peneliti. Penelitian ini 

nantinya akan mengali informasi lebih dalam mengenai pemahaman diri (konsep 

diri) para pelaku LGBT di dalam teks yang telah dipublikasikan pada situs online 

yaitu www.melelai.org. 

3.3 Ruang lingkup Penelitian 

 Di dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian pada beberapa 

artikel yang dikelompokan sesuai tema yang akan dibahas pada karya tulis yang 

berupa catatan pengalaman hidup oleh para penulis yang ikut sebagai kelompok 

minoritas LGBT maupun para partisipan yang bukan termasuk dalam kelompok 

tersebut (non - LGBT). Terdapat beberapa karakteristik untuk teks yang bersifat 

narasi yaitu 

1. Adanya rangkaian peristiwa, sebuah narasi terdiri dari atas lebih dari 

dua peristiwa, dimana peristiwa satu dengan peristiwa lainnya 

dirangkai. 

2. Rangkaian peristiwa tersebut tidak acak (random), tetapi mengikuti 

logika tertentu, sebab akibat atau urutan tertentu sehingga dua 

peristiwa berkaitan secara logis. 

3. Narasi bukanlah memindahkan peristiwa kedalam sebuah teks cerita. 

Dalam narasi selalu terdapat proses pemilihan dan penghilangan 

bagian tertentu dari peristiwa. Bagian aman yang diangkat dan bagian 

http://www.melelai.org/
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mana yang dibuang dalam narasi,berkaitan dengan makna yang ingin 

disampaikan atau jalan pikiran yang ingin ditampilkan oleh pembuat 

narasi. 

 Ketiga ciri diatas adalah tiga syarat yang tidak bisa dipisahkan satu sama 

lain. Sebuah teks hanya bisa disebut sebagai narasi jikalau ketiga syarat tersebut 

hadir sekaligus. Total keseluruhan karya tulis pada website melela.org berjumlah 

45 karya tulis yang telah di unggah mulai 20 Mei 2013 hingga 6 Maret 2017, 

namun setelah dikategorikan sesuai karakteristik dari teks yang dari bahasan yang 

sama  terdapat 2 pokok bahasan dan 8 karya tulis yang akan diteliti antara lain 

sebagai berikut : 

3.4 Sumber Data 

Pada penelitian ini, peneliti membagi menjadi 2 sumber data yaitu : 

 

NO Website Resmi Kategori 

Bahasan 

Judul Artikel 

1 www.melela.org Pelaku 

LGBT 

- Dena Rachman Bahagia menjadi Diri 

Sendiri 

- Abhipraya Ardianysah Menjadi Diri 

Sendiri sebagai Transman 

- Pemahaman Seksualitas yang Tepat 

Banyak Membantu Dimas ketika Melela 

- Pengalaman Luna Sebagai Panseksual 

2 Pelaku Non 

LGBT 

- Goenawan Mohammad : Catatan Seorang 

Ayah 

- Resep Kasih Sayang Acan Rachman 

- Dr. Ryu Hasan, Sp.BS Ingin Semua 

Manusia Bahagia Menjadi Diri Sendiri 

- Petra Merasa Masyarakat Indonesia Perlu 

Pengetahuan tentang LGBT 

http://www.melela.org/
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1. Data Primer  

Data primer dapat ditemukan langsung melalui catatan pengalaman 

kehidupan para penulis yang sudah berpatisipasi dan  yang telah diunggah 

dan dipublikasikan pada halaman resmi www.melela.org 

2. Data Sekunder 

Untuk memperkuat dan mendukung data primer, peneliti 

menambahkan data-data yang dapat diperoleh pada data sekunder. Data 

sekunder didapatkan dari teks lain, KBBI, maupun artikel yang berkaitan 

dengan konsep diri mengenai LGBT. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti didalam penelitian 

ini adalah menggunakan dokumentasi terhadap artikel yang sudah dipublikasikan 

dan akan dianalisis. Kemudian dari beberapa artikel tersebut akan dibagi menjadi 

sub-sub yang lebih kecil yang dapat berupa kalimat maupun paragraf. Pembagian 

ini dilakukan berdasarkan makna yang ada pada setiap catatan pengalaman yang 

mempunyai relasi antar kata, kalimat dan peristiwa yang diceritakan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah salah satu bagian yang penting didalam menjabarkan 

dan mengelola suatu informasi didalam teks yang akan di teliti. Ketidak data 

sudah didapatkan, maka sangat perlu untuk menentukan teknik analisis data yang 

http://www.melela.org/
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tepat untuk mengelola data tersebut. didalam penelitian mengenai konsep diri 

LGBT peneliti menggunakan teknik analisis oposisi segi empat.  

 Menurut algirdas Greimas dan Jean Courtes pada Eriyanto (2013) didalam 

oposisi segi empat, fakta atau realitas bisa dibagi kedalam empat sisi (S1,S2,S1, 

dan S2). Hubungan antara S1 dengan S2 dan antara S1dan S2 adalah hubungan 

oposisi. Hubungan antara S1 dan S2 dan antara S2 dengan S1 adalah hubungan 

yang kontradiksi. Sementara hubungan S1 dan S1 dan antara S2 dengan S2 adalah 

hubungan implikasi. 

 

 

  

   

  

  

  

 

 

3.1 Contoh gambar Dimensi Struktur dan Semik 

Di dalam penelitian untuk menganilisa suatu kondisi yang mengenai 

konsep diri LGBT model oposisi segi empat dapat menjelaskan suatu keadaan 
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maksud dan tujuan para partisipan yang sudah menulis catatan pengalaman yang 

sudah diunggah pada halaman resmi melela.org 

3.7 Uji Keabsahan Data 

 Didalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dari 

hasil analisis peneliti maka digunakanlah siklus kesamaan data. Menurut bughin 

(2007) peneliti selalu menemukan data baru diawal penelitiannya, dan akan terus 

melakukan penelitian, karena informasi yang ingin diperoleh masih banyak. 

Kemudian ketika peneliti menemukan kesamaan data yang pertama diperoleh 

dengan data yang diperoleh dianalisis sama maka peneliti boleh mengakhiri 

penelitiannya. 

 


