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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1  Pendekatan dan Metode Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif dipilih 

peneliti untuk menggambarkan keadaan seperti apa adanya. Data yang 

dikumpulkan berupa pernyataan –pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang 

dialaminya. yaitu tentang bagaimna cara ia menyatakan diri mengenai statusnya 

melalui komunikasi interpersonal, pernyataan ini tentunya di dapatkan dari 

sumber penelitian yaitu enam orang anggota salah satu komunitas gay di kota 

Malang. Pendekatan kualitatif disini menggunakan metode studi kasus, studi 

kasus diplih karena  menurut peneliti masalah penelitian ini adalah seirama 

dengan kasus yang telah dihadapi oleh subjek penelitian.                                                                                         

3.2 Subjek penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah secara langsung orang-orang yang 

terlibat dalam salah satu komunitas gay di Kota Malang, dimana komunitas 

ini adalah komunitas yang tidak terdaftar secara resmi dalam komunitas 

IGAMA,  Pada penelitian ini peneliti mendapatkan 6 subjek.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data 

sebagai sumber utama instrument penelitian.  

 a. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya, dalam hal ini wawancara 

digunakan untuk  memperoleh informasi  tentang bagaimana komunikasi 

interpersonal gay dalam menyatakan status dirinya kepada keluaraga. 

Wawancara dilakukan peneliti sejak  Oktober 2015. 

b. Observasi  

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk 

melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, Teknik ini digunakan untuk 

mengamati fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dalam berkomunikasi 

dengan kelurganya. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung bahkan hidup 

bersama-sama di tengah individu yang di observasi dalam jangka waktu yang 

cukup lama yaitu sejak Oktober 2015 . 
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3.5 Teknis Analisis data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Analisis interakstf 

Miles & Huberman(1984: 23). Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan 

tiga  tahap, yaitu : 

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dicatat

dalam catatan lapangan kemudian dikumpulkan.

2. Reduksi data

Reduksi data digunakan untuk memilih data yang relavan dan

bermakna, memfokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pada reduksi data hanya temuan data atau temuan yang berkenaan

dengna permasalahan penelitian. Dalam hal ini adalah

bagaimanakah anggota kelompok gay yang di teliti menyatakan

status dirinya melalui komunikasi interpersonal dengan pihak

keluarga.

3. Penyajian data

Penyajian data berupa bentuk tulisan  atau kata, gambar,

grafik, dan table. Tujuannya adalah untuk menggabungkan

informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.




