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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 

menghasilkan penemuan – penemuan yang tidak dapat di capai dengan mengunakan 

prosedur – prosedur statistic atau dengan cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) 

(Machmud, 2016:52). Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian 

naturalistic karena penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting). 

Penelitian ini dilakukan pada objek alamiah yang dimana objeknya berkembang apa 

adanya tidak di manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi 

dinamika pada objek tersebut (Sugiyono, 2012: 8). Selain itu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek peneliti, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, rindakan, dan lain sebagainya (Herdiansyah, 

2010:9).  

3.2 Tipe Dan Dasar Penelitian 

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian yang 

ditunjukan untuk menggambarkan fenomena – fenomena yang ada, yang berlangsung 

saat ini maupun lampau secara utuh dan menyeluruh sehingga dapat di pahami oleh 

orang lain. Selain itu, menurut Mely G. dalam (Silalahi, 2010: 28) mengatakan: “tipe 

penelitian deskriptif ini juga bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifatsuatu 

individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu, untuk membentuk frekuensi atau 

penyebaran suatu gejalan atau frekuensi adanya hubungan tertentu anatara gejala satu 

dengan gejala lainnya di dalam kehidupan masyarakat”.  
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Dalam hal ini peneliti bermaksud membuat gambaran dalam suatu fenomena 

dimana peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi. Metode penelitian deskriptif 

ini Menurut (Machmud, 2016:137) peneliti tidak menggandakan data atau 

memanipulasi pada variable – variable bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa 

adanya. Tipe ini memandang bahwa kenyataan sebagai suatu dimensi yang banyak, 

utuh dan merupakan suatu kesatuan. Karena itu kita tidak mungkin disusun satu 

rancangan peneliti secara detail dan rancangan tersebut bisa berkembang selama 

penelitian berlangsung.  

Dasar dari penelitian ini adalah naturalistic yang memiliki pendekatan 

penelitian yang dalam menjawab suatu permasalahan, memerlukan pemahaman secara 

mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang di teliti guna menghasilkan sebuah 

kesimpulan – kesimpulan dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. 

Menurut Bogdan dan Tylor dalam Moleong, 1990 dalam (Zuriah, 2006:92) Penelitian 

kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari 

orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.  

3.3 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian 

deskriptif. Mereka orang – orang yang di pandang dapat memberikan informasi kepada 

peneliti tentang perilaku komunikasi kaum lesbian di Kota Malang. Ini adalah semua 

orang yang terlibat aktif dalam perkumpulan kaum lesbian baik yang lesbian atau pun 

tidak.  

1. Mereka adalah tergolong orang yang suka sesama jenis (lesbian ) 

2. Berpenampilan layaknya butchi , 
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3. Berpenampilan layaknya Fame  

4. Berdomisili diempat tempat yaitu didaerah Blimbing, Soekarno Hatta, 

Sawojajar, dan Sukun 

5. Mencakup usia mulai dari 20 -35 tahun 

3.3.1 Informan Penelitian  

Informan di dalam penelitian ini ialah orang – orang yang terlibat secara 

langsung, terhadap subjek penelitian tersebut. Mereka ialah orang – orang yang dapat 

memberikan informasi tentang subjek penelitian (kaum lesbian). Penelitian disini juga 

menggunakan proposive sampling dengan kreteria tertentu. Adapun kreteria dalam 

menentukan informan sebagai berikut: 

1. Merupakan teman dekat dari kaum lesbian  

2. Mereka bertempat tinggal sama (satu atap) 

3. Mencakup usia 20 – 30 tahun 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang di gunakan meliputi 2 data yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder: 

1. Data primer  

Data primer merupakan fakta atau informasi yang di peroleh langsung oleh 

peneliti dari lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah segala 

unsur dan elemen baik berupa data, fakta, fenomenologi di lapangan, serta 

informasi dari subjek penelitian yakni anak – anak kaum lesbian di Kota 

Malang.  
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2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan penelitian serta bersifat melengkapi dan memperkuat hasil 

penelitian. Informan juga dapat membantu dalam memberikan informasi 

seputar perilaku kaum lesbian khususnya di Kota Malang.  

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini lakukukan di empat tempat yang berada di wilayah Kota Malang. 

Tepatnya berada diwilayah Belimbing, Sukarno Hatta, Sawojajar dan Sukun. Adapun 

alasan peneliti memilih empat lokasi tersebut di karenakan, diwilayah tersebut terdapat 

sebuah kos – kosan yang berisikan pasangan lesbian dan tidak pasangan. Sedangkan 

waktu penelitian dilaksanakan 5 Januari – 29 Januari 2019  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini 

berupa Wawancara, dan Observasi.  

1. Wawancara 

Teknik ini adalah merupakan pertemuan peneliti dengan subjek penelitian 

untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu masalah yang diangkat (Sugiyono, 

2012:316). Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 

tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. 

Disini peneliti juga menginterpretasikansituasi dan fenomena yang terjadi, di 

mana hal ini tidak bisa di temukan melalui observasi. Teknik wawancara ini di 

gunakan oleh peneliti bersifat terbuka (tidak terstruktur) dengan demikian 
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peneliti dapat menggali serta mengumpulkan informasi tentang perilaku 

komunikasi kaum lesbian.  

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan suatu fenomena 

yang di lakukan secara teratur. Peneliti mengamati sendiri, kemudian mencatat 

perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi di sebuah kontrakanyang 

terdapat pasangan lesbian. Mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan 

dengan pengetahuan yang langsung di peroleh dari data (Idrus, 2009:102)  

3.6 Teknik Analisis Data  

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen 1982 dalam buku 

(Meleong,2014:248) adalah upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah - milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada oranglain. Teknik analisis data 

yang di gunakan adalah model Miles dan Huberman (Sugiyono,2012:246) diantaranya 

adalah sebgai berikut: 

 

Gambar 3.1: Model Miles dan Huberman 

Sumber: Sugiyono. 2012. Metode penelitian kuantitatif kualitataif dan R&D. 

Bandung 
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a. Pengumpulan data 

Data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara danobservasi dicatat 

dalam cacatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan 

reflektif. Catatan deskriptif adalah cacatan alami tentang apa yang di lihat, 

didengar, disajikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat 

dan penafsiran oleh peneliti.  

Sedangkan catatan reflektif ialah catatan yang berisi kesan, komentar, 

pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan 

merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.  

b. Reduksi Data 

Reduksi data artinya merangkum, memilih data yang pokok, memfokuskan 

kepada hal yang penting, dan mencari tema serta polanya. Peneliti 

meringkas data, mengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari 

catatan tertulis. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan data yang 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencari data yang di butuhkan. 

c. Penyajian Data 

Selah mereduksi data, peneliti menyajikan data sehingga data dapat 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan yang mudah untuk di 

pahami. Peneliti juga melakukan penyajian data dari sekumpulan informasi 

yang didapat untuk menarik kesimpulan dan penggambaran secara 

tindakan.  
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d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan disini, peneliti melakukan selama proses penelitian 

berlangsung seperti halnya dalam proses reduksi data, setelah data 

terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan 

sementara dan setelah data benar- benar lengkap maka diambilah 

kesimpulan akhir. Selain itu peneliti juga harus mempertajam dan 

melanjutkan dengan mencari data baru guna menguji keabsahan data.  

3.7 Teknik Keabsahan Data  

Keabsahan yang dimaksud ialah untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang 

berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan 

menjelaskan data dengan fakta – fakta aktual di lapangan. Dalam penelitian ini 

keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung. 

Keabsahan data kualitatif peneliti lakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak 

melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang telah 

didapat (Mahmud, 2016:68).  

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau suatu pembanding 

terhadap data yang telah didapat. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunakan sumber wawancara dan triangulasi 

dengan sumber yang lain dan membandingkan dengan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Peneliti menggunakan triangulasi metode yang di lakukan 

dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti 
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juga menggunakan triangulasi sumber yang menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumberperolehan data (machmud, 2016:71).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


