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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam bidang sosial memiliki berbagai macam langkah 

yang dilakukan. Salah satunya ialah metode penelitian studi kasus (case study) yang 

digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Dalam riset yang menggunakan 

metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu 

keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara 

yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, 

dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset 

selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pendekatan ini menggunakan penelitian kualitatif di mana menurut Bogdan 

dan Taylor dalam (Moleong, 2000: 3) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Oleh karena 

itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar bisa menjelaskan fenomena 

tentang media komunikasi baru ini di kalangan gay.  

Tipe penelitian yang dipilih, pendekatan kualitatif, maka perspektif penelitian 

ialah perspektif etnik, dalam bahasa. Menurut Hamidi (2010: 124), yakni pendekatan 

penelitian yang perolehan datanya dalam bentuk narasi, cerita detail, ungkapan, dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Data
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bahasa hasil konstruksi para responden atau informan tanpa ada evaluasi dan 

intepretasi peneliti. Data dalam bentuk cerita detail tersebut hanya dapat diperoleh 

karena teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam dan atau observasi, 

bukan kuisioner. Dengan demikian tingkat kebebasan perspektif etnik yang diberikan 

kepada responden atau informan sangat tinggi. Adapun peneliti ingin 

menggambarkan serta menjelaskan tentang penggunaan Grindr sebagai media 

komunikasi di kalangan komunitas dance di kota Malang. Dengan begitu, peneliti 

bisa menjelaskan secara menyeluruh serta detail tentang penelitian tersebut 

menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2018 di 

Kota Malang. 

3.3 Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian adalah anggota komunitas pengguna media sosial Grindr di 

Kota Malang. Peneliti menggunakan teknik (purposive sampling) dalam teknik ini, 

siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan 

pengumpulan data yang menurut peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian 

(Soehartono, 2002: 63). Karena peneliti membutuhkan narasumber atau informan 

yang mendukung penyelesaian penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2008:50) sampel 

dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, 

atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Untuk memilih sampel 
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(informan kunci) peneliti menggunakan teknik sampling secara sengaja (purposive 

sampling). Adapun informan dalam penelitian ini adalah pengguna Grindr yang aktif 

sebagai media komunikasi karena dianggap dapat mewakili peneliti dalam 

memperoleh data yang lebih lengkap. Penentuan mengenai siapa saja yang menjadi 

informan harus melalui beberapa pertimbangan karakteristik yaitu orang-orang yang 

memiliki pengetahuan luas mengenai masalah yang diteliti. 

Penentuan informan berdasarkan kriteria, yaitu: 

1. Anggota komunitas laki-laki pengguna Grindr yang telah atau masih aktif. 

2. Memiliki rentang usia antara 19-29 tahun. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih 

jenis penelitian kualitatif. Maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas, dan 

spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data 

dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara observasi dan wawancara.  

1. Observasi 

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti sikap kegiatan untuk 

melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini 

diartikan lebih sempit yaitu, pengamatan dengan menggunakan indera 
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penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

(Soehartono, 2002: 68). Menurut Soehartono (2002: 69-70) keuntungan 

observasi adalah: 

a. Data yang diperoleh adalah data segar dalam arti data yang 

dikumpulkan diperoleh dari subjek pada saat terjadinya tingkah 

laku. 

b. Keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Tingkah 

laku yang diharapkan mungkin akan muncul atau mungkin juga 

tidak akan muncul. Karena tingkah laku dapat dilihat, maka kita 

dapat segera mengatakan bahwa yang diukur memang sesuatu 

yang dimaksud untuk diukur. 

Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan-kegiatan yang 

diamati, peneliti menggunakan: observasi non partisipan (nonparticipant 

observation). Dalam pengamatan ini, peneliti menggunakan bentuk observasi 

non partisipan di mana peneliti hanya mengamati tingkah laku subjek tanpa 

ikut aktif dalam kegiatan subjek, karena peneliti hanya sebagai pengamat. 

Melalui metode observasi, peneliti ingin mengetahui gambaran yang lebih 

jelas mengenai situasi atau perilaku dari subjek/informan. 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) merupakan pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) 

kepada responden, dan pernyataan-pernyataan informan dicatat atau direkam 
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dengan alat perekam. Wawancara juga dapat dilakukan dengan telepon 

(Soehartono, 2002: 67-68). 

Keuntungan wawancara adalah: 

a. Wawancara dapat dilakukan pada responden yang tidak bisa 

membaca dan menulis. 

b. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat 

segera menjelaskannya. 

c. Wawancara mengecek kebenaran jawaban responden dengan 

mengajukan pertanyaan pembanding, atau dengan melihat wajah 

atau gerak-gerik responden. Yang terakhir ini tidak dapat 

dilakukan apabila wawancara dilakukan melalui telepon. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi 

terstruktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara 

terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan lebih 

terbuka dengan cara meminta pendapat dan ide-ide dari responden. 

Wawancara mendalam ini diharapkan bisa menggali lebih dalam lagi 

tentang penelitian ini. Teknik wawancara seperti ini dimaksudkan untuk 

mengetahui lebih detail dan menyeluruh tentang penelitian ini. Sehingga 

dengan teknik ini peneliti lebih mengetahui serta bisa memahami apa yang 

terjadi dengan penggunaan media sosial ini pada kalangan gay. 
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3.5 Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisis data pada penelitian ini digunakan teknik analisis data 

model interaktif menurut Miles & Huberman (dalam Sutopo, 2002: 94). Teknik 

analisis interaktif ini terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan/pengujian kesimpulan. 

Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data digambarkan dalam 

skema berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif dari Miles & Hubberman 

Keterangan dari gambar di atas: 

a. Pengumpulan data ini merupakan data pertama atau data mentah yang 

dikumpulkan oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara. 

b. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan 

mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 

Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Data 

yang sudah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang tidak penting 
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bisa dipisahkan dan fokus terhadap data yang memang penting dalam 

penelitian ini. 

c. Penyajian data ini menyusun informasi dengan cara tertentu dari data yang 

sudah ada sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. 

d. Kesimpulan-kesimpulan atau verifikasi ini sebagai langkah terakhir yang 

dilakukan peneliti meliputi penggunaan Grindr. 

3.6 Uji Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber. Menurut Moleong dalam Nurudin (2012:17) triangulasi sumber 

artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat. Jadi, peneliti akan mengecek keabsahan data yang 

diperoleh dari wawancara kemudian membandingkan dengan tulisan-tulisan yang 

dibuat para pengguna Grindr sebagai media komunikasi. 

 


