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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian yaitu 

dengan pendekatan kualitatif dan desain fenomenologi. Bab ini juga membahas 

mengenai responden penelitian, instrumen penelitian berisi kerangka wawancara 

yang digunakan sebagai panduan dalam pengambilan data, teknik yang digunakan 

saat pengumpulan data, analisis yang dilakukan setelah data didapatkan, serta uji 

keabsahan data.   

 

A. Pendekatan dan Desain Penelitian  

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif 

dengan desain penelitian fenomenologi. Penelitian kualitatif berakar pada latar 

alamiah sebagai suatu keutuhan dimana manusia diandalkan sebagai alat 

penelitian. Fenomenologi merupakan sebuah desain penelitian yang tidak 

menggunakan hipotesis dalam prosesnya namun dapat menghasilkan sebuah 

hipotesis untuk diuji lebih lanjut. Fenomenologi juga tidak dilakukan untuk 

menguji suatu teori tertentu (Kuswarno, 2013). 

Metode kualitatif ini lebih fokus pada proses coming-out gay yang 

dilakukan sejak remaja melalui self-disclosure dibandingkan dengan coming-out 

sebagai suatu hasil. Metode ini juga membatasi studi dengan fokus penelitian dan 

hasil penelitian disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan subjek penelitian) 

(Moleong, 1989), dalam hal ini yaitu gay yang telah melakukan coming-out sejak 

remaja sebagai subjek penelitian. 

Hal yang diamati dalam penelitian ini dengan menggunakan desain 

fenomenologi ialah pengalaman gay terhadap proses coming-out yang dilakukan 

sejak remaja melalui self-disclosure yang bertujuan untuk mengetahui dunia dari 

sudut pandang subjek penelitian secara langsung termasuk di dalamnya sifat-sifat 

alami pengalaman subjek dan makna yang melekat pada dirinya terhadap proses 

coming-out. 
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Dalam penelitian fenomenologi, peneliti berupaya untuk menggambarkan 

dan memahami pengalaman subjek penelitian terhadap proses coming-out  dengan 

menyoroti kata-kata yang diucapkan oleh subjek dibandingkan dengan 

menginterpretasi apa yang dikatakan oleh subjek (Yang, 2008). Peneliti tidak 

melakukan penyimpulan mengenai pengalaman terhadap proses coming-out yang 

dilakukan oleh subjek. Kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

melakukan wawancara secara mendalam dan observasi (Kuswarno, 2013) tentang 

pengalaman subjektif gay dalam proses coming-out yang dilakukan sejak remaja 

melalui self-disclosure lalu melaporkannya dalam bentuk deskripsi (Creswell, 

2013). 

 

B. Responden Penelitian 

 Responden penelitian ini terdiri atas dua (2) orang laki-laki berorientasi 

homoseksual atau disebut dengan istilah gay yaitu laki-laki yang memiliki 

orientasi seksual terhadap sesama lelaki (Feldman, 1997; Duffy & Atwater, 2005), 

dan telah melakukan coming-out sejak usia remaja.   

 Karakteristik lain dari subjek yaitu telah melakukan proses coming-out sejak 

remaja. Menurut Erikson (1970) dan Troiden (1989) seorang remaja sedang 

mengalami atau berada pada tahap identity confusion (Sternberg, 2001; Yang, 

2008). Pada tahap tersebut individu mulai mengalami ketertarikan sesama jenis 

tetapi tidak mengerti apa yang dirasakan, sedangkan come-out as a gay biasanya 

terjadi pada waktu dewasa dimana individu mengalami identity assumption 

(Troiden, 1989 dalam Yang, 2008). 

Penentuan subjek dilakukan secara purposive sampling yaitu dipilih dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu sebagaimana sesuai dengan kriteria yang telah 

disebutkan di atas atau dengan kata lain subjek yang dipilih cukup representatif 

dengan tujuan penelitian (Nasution, 2003). Lokasi penelitian ini dilakukan di 

sebuah cafe di Bandung.  
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C.  Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti 

sebagai human instrument berperan untuk menetapkan fokus penelitian, memilih 

responden penelitian sebagai sumber data melalui purposeful sampling dengan 

kriteria yang telah ditetapkan yaitu gay yang telah melakukan coming-out sejak 

usia remaja, melakukan pengumpulan data melalui in-depth interview dan 

observasi, menilai kualitas data melalui proses transkrip dan koding data, 

menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan dalam 

penelitian (Sugiyono, 2010).  

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

     1. Teknik Pengumpulan Data 

         Peneliti mengumpulkan data melalui teknik in-depth interview kepada 

dua orang gay, guna mendapatkan informasi kemudian memahaminya 

berdasarkan sudut pandang responden terkait proses coming-out yang telah 

dilakukannya sejak usia remaja. Peneliti membuat pedoman wawancara yang 

bersifat semi-terstruktur untuk meminimalisasi penyimpangan yang terjadi dari 

teknik in-depth interview saat menggali informasi dari responden. Wawancara 

yang dilakukan peneliti bersifat fleksibel, yaitu sesuai situasi dan kondisi serta 

alur pembicaraan dari responden namun tetap terkontrol oleh peneliti sesuai 

tema wawancara. Peneliti menggunakan alat bantu perekam untuk 

mempermudah proses wawancara dan reduksi data (Stewart & William  B. 

Cash, 2012). 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi pedoman wawancara 

Tema Aspek yang Diungkap Tujuan Pertanyaan 

Dimensi 

Self-

Disclosure 

Kualitas self-disclosure yang 

dilakukan oleh individu yaitu 

positif atau negatif yang 

kemudian memberikan perbedaan 

dampak, baik pada orang yang 

mengungkapkan diri maupun 

Pertanyaan yang diajukan 

bertujuan untuk mengetahui 

kualitas self-disclosure yang 

dilakukan oleh individu dan 

juga dampak yang terjadi 

setelah melakukan self-
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pada lawan komunikasi (valence). 

 

disclosure, baik pada individu 

tersebut maupun pada lawan 

komunikasi. 

 Maksud dan tujuan individu 

melakukan self-disclosure yang 

dipengaruhi oleh seberapa besar 

kesadaran individu untuk 

mengontrol informasi yang akan 

diberikan kepada orang lain 

(intention). 

Pertanyaan yang diajukan 

bertujuan untuk mengetahui 

maksud dan tujuan individu 

dalam melakukan self-

disclosure berdasarkan 

pengontrolan informasi yang 

akan diberikan. 

 Kedalaman atau keluasan self-

disclosure yang individu lakukan 

berdasarkan kedekatannya dengan 

lawan komunikasi (intimacy) 

Pertanyaan yang diajukan 

bertujuan untuk mengetahui 

kedalaman atau keluasan self-

disclosure yang dilakukan 

berdasarkan kedekatan 

individu dengan lawan 

komunikasi. 

 

    2. Analisis Data 

        Peneliti menggunakan teknik analisis data fenomenologi dengan open 

axial selective coding. Dalam melakukan analisis data, peneliti melalui 

beberapa tahapan untuk menyajikan data. Pertama, mereduksi data dengan 

mengubah hasil wawancara menjadi bentuk script verbatim wawancara 

(transkrip) kemudian memberikan kode data dengan cara memberikan kode 

pada transkrip yang diciptakan peneliti pada setiap respon dari responden. 

Kedua, peneliti menyajikan data dengan membaginya ke dalam dua proses 

yaitu: (1) membaca transkrip secara berulang untuk mendapatkan insight dari 

pengalaman yang terjadi dan menemukan kata kunci dalam pernyataan 

responden untuk disusun menjadi tema-tema dalam tabel akumulasi tema 

wawancara. Proses ini disebut dengan open coding, (2) membaca transkrip 

secara berulang dan menguraikan transkrip bertema menjadi subtema agar 

mendapatkan pemahaman yang lebih rinci dari pengalaman yang ada. Proses 
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ini disebut dengan axial coding. Ketiga, peneliti menyeleksi tema dan subtema 

yang telah didapat untuk dirangkai menjadi hasil temuan dengan menjawab 

pertanyaan peneltian berdasarkan proses coming-out dan menyajikannya dalam 

bentuk narasi deskriptif. Proses ini disebut dengan selective coding (Creswell, 

2013).  

 Berikut contoh dari langkah-langkah analisis fenomenologi dengan 

menggunakan open axial selective coding: 

 a.  Open coding 

Pada langkah ini peneliti menemukan kata kunci dalam pernyataan 

responden yang dapat disusun menjadi tema-tema dalam tabel akumulasi 

tema wawancara.  

Tabel 3.2 

Contoh open coding hasil wawancara  

Pelaku Hasil Wawancara Coding Tema 

Iter 14 awal ya. Itu memang 

ada pengalaman apa yang 

terjadi sampai akhirnya 

kamu bisa merasa kamu 

berbeda? 

  

Itee Mungkin pada saat itu saya 

sedang, tadi seperti yang tadi 

saya bilang saya pernah 

berhubungan dengan 

seorang perempuan tapi ada 

something yang memang ee 

disitu membuat saya sakit 

hati mungkin ya. Dan saya 

waktu itu singkatnya 

istilahnya merasa mendapat 

kenyamanan dari sesama 

jenis istilahnya dengan saya 

curhat dengan saya cerita 

ternyata mereka bisa 

memahami apa yang saya 

rasakan. Seperti itu. 

Kenyamanan, eee, mmm, 

eee banyak hal yang ternyata 

sama saja bisa saya dapatkan 

mau dengan perempuan mau 

dengan laki-laki ternyata 

G2W1R34,36 

 

Kenyamanan yang 

didapat dari 

sesama jenis 
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sama, bisa sama-sama saya 

dapatkan juga. 

Iter Oh seperti itu, jadi waktu 

itu yang kamu rasakan 

ketika kamu sadar apa 

saja?  

  

Itee Awalnya takut, karena dulu 

berpikirnya ini bahwa ini 

adalah suatu penyakit yang 

benar-benar fatal. Namun 

seiring berjalannya waktu 

saya pun mulai dewasa dan 

mulai tahu bahwa eee hal ini 

bukanlah menjadi satu 

penghalang buat saya. 

Seperti itu sih. Terbiasa.  

Iyaa. Dengan saya 

menemukan orang-orang 

yang sama juga seperti saya. 

Eee awalnya sih menangis 

ya. Karena takut, trauma, 

shock, tapi lama kelamaan 

kan kaya yang tadi saya 

bilang mulai terbiasa dan 

mulai menemukan orang-

orang yang sama seperti 

saya. 

G2W1R37-

39,43 

 

 

 

 

Status gay bukan 

merupakan suatu 

penghalang  

 

Terbiasa dengan 

perasaan kepada 

sesama jenis 

 

Perasaan takut dan 

kaget ketika 

menyadari 

perasaannya 

kepada sesama 

jenis 

 

Tabel 3.3 

Contoh tabel akumulasi tema hasil wawancara 

 

No

. 
Tema yang Muncul 

Frekuensi 

W1 W2 W3 

1 Keterangan tempat tinggal sekarang 1 - - 

2 Tempat tinggal asal 1 - - 

3 Hubungan baik dengan ibu 1 - - 

4 Hubungan baik dengan ayah  1 1 - 
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 b.  Axial coding 

Peneliti menguraikan transkrip bertema menjadi subtema agar 

mendapatkan pemahaman yang lebih rinci dari pengalaman yang ada. 

 

Tabel 3.4 

Contoh axial coding hasil wawancara 

Kategorisasi 

Tema 

Subkategori 

Tema 

Tema 

Responden Informan 

Latar 

belakang NA 

Riwayat 

hidup 

NA merupakan seorang laki-laki 

berusia 19 tahun yang berasal 

dari daerah Banjar. Saat ini NA 

tidak tinggal bersama orang 

tuanya di Banjar melainkan 

tinggal di Bandung karena 

sedang berkuliah. (G2W1R1-2) 

 

 Latar 

belakang 

keluarga  

NA tinggal bersama dengan ibu 

dan keluarga dari ibunya saat 

NA kecil selama 6 tahun karena 

ayah dan ibunya sempat 

berpisah. Hal tersebut membuat 

NA merasa ibu, nenek, dan 

kakek dari ibunya merupakan 

orang yang paling dekat dengan 

NA. Mulai usia 7 tahun sampai 

sekarang, NA kembali tinggal 

bersama ibu dan juga ayahnya. 

Perpisahan ayah dan ibunya saat 

kecil membuat NA merasa sulit 

sekali dekat dengan ayahnya 

padahal NA merasa ayahnya 

baik dan sangat memerhatikan 

NA. Terkadang NA terlihat agak 

sinis dan menjauhi ayahnya. NA 

sulit untuk menerima kebaikan 

ayahnya namun NA tetap 

berusaha untuk menghormati 

dan bersikap sewajarnya saja 

seiring dengan dirinya yang 
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semakin dewasa. Sampai saat ini 

jika diminta untuk memilih, NA 

tetap merasa dan memilih lebih 

dekat dengan ibu dibandingkan 

dengan ayahnya. Menanggapi 

hubungan NA dengan ayahnya, 

ayah NA memilih untuk diam 

saja sedangkan ibu NA selalu 

menegur NA untuk tidak seperti 

itu kepada ayahnya. NA 

memiliki seorang adik 

perempuan berusia sekitar 14 

tahun. NA mengatakan bahwa 

hubungan NA dengan adiknya 

seperti hubungan kakak dan adik 

pada umumnya. NA dan adik 

sering bercanda dan jika 

bertengkar, NA dan adiknya 

hanya bertengkar karena 

meributkan dan merebutkan 

suatu hal saja. 

(G2W1R5-7,11-15 ,  G2W2R1-8,10) 

 

 c.  Selective coding 

Peneliti menyeleksi tema dan subtema yang telah didapat untuk dirangkai 

menjadi hasil temuan dengan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan 

proses coming-out dan menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif. 

Tabel 3.5 

Contoh selective coding hasil wawancara 

Tema Aspek yang diungkap Hasil 

Dimensi 

self-

disclosure 

Kedalaman atau 

keluasan self-disclosure 

yang individu lakukan 

berdasarkan 

kedekatannya dengan 

lawan komunikasi 

(intimacy) 

NA mulai membuka diri mengenai 

orientasi seksual yang dimilikinya 

setelah  ia bertemu atau mengenal 

para gay lainnya sehingga ia tidak 

lagi merasa sendiri. Sebelumnya ia 

cenderung menutup diri mengenai 
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 orientasi seksualnya. 

NA memilih orang-orang yang ia 

rasa dapat menerima informasi 

yang akan  ia berikan mengenai 

dirinya. NA juga melakukan self-

disclosure kepada orang yang ia 

rasa memang peduli dan dekat 

dengan dirinya. NA juga percaya 

bahwa mereka akan menerima NA 

dengan orientasi seksual yang 

dimilikinya. 

Sebelum melakukan self-

disclosure, NA menilai terlebih 

dahulu apakah orang-orang 

tersebut memang dapat dipercaya 

untuk menerima orientasi seksual 

NA atau tidak. Jika NA rasa orang 

tersebut tidak dapat menerima 

orientasi seksual NA, maka NA 

lebih memilih untuk tidak terbuka 

kepada orang tersebut untuk 

menghindari terjadinya 

diskriminasi. NA dapat 

memercayai orang-orang tersebut 

dengan cara melihat tanggapan dan 

sikap mereka ketika sedang 

berbicara atau bercanda dengan 

NA. Jika NA rasa mereka dapat 

mengikuti pembicaraan dan 

candaan NA, maka NA pun 

menilai bahwa mereka dapat 

dipercaya untuk menerima NA 

dengan orientasi seksual yang 
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dimilikinya. 

 

 

 

 

E. Uji Keabsahan Data 

 Agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti dapat 

dipertanggungjawabkan keotentikannya secara ilmiah, maka peneliti melakukan 

strategi berupa:  

1. Member check 

Peneliti menggunakan member check untuk menguji keabsahan data yang    

didapat dari responden atau subjek pertama. Member check adalah proses 

pengecekan data yang dilakukan kepada responden penelitian sebagai pemberi 

data setelah peneliti mendeskripsikan data-data yang telah diberikan oleh 

responden tersebut (Sugiyono, 2010). Member check tidak digunakan untuk 

menguji keabsahan data dari responden kedua karena responden kedua 

terkesan tertutup ketika memberikan data saat penelitian dilakukan. 

2. Triangulasi 

Peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang 

didapat dari responden atau subjek kedua. Peneliti menggunakan in-depth 

interview dan observasi dengan teknik anecdotal record agar peneliti dapat 

mempersiapkan catatan bagi kejadian yang tampak secara faktual terkait subjek 

penelitian guna mencocokan data yang ada (Cartwright & G. Phillip, 1984). 

Peneliti juga melakukan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan 

wawancara terhadap salah satu significant person subjek penelitian terkait 

subjek penelitian untuk menguatkan data (Creswell, 2013).  

Tabel 3.6 

Anecdotal Record 

Nama : ....................... Tanggal : ............... 

Observer : ................. Waktu : ................. 
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Peristiwa :  

Interpretasi :  

Sumber : Cartwright & G. Phillip, 1984 

 

 

 

 

 

 Berikut contoh dari anecdotal record yang muncul dari responden. 

Nama : NA Tanggal : 27 Mei 2016 

Observer : RSC Waktu : ± 14.00 

Peristiwa : “Dosen kayanya ada yang curiga dan tau, terus pernah ada dosen 

nyebelin banget pas liat aku lagi  kepanasan dan jalan sambil nutupin kepala 

pake jaket, terus dia bilang “Kepanasan NA? Kan latian buat di neraka nanti”. 

Langsung aja aku bilang “Pak kalau ngomong dijaga ya, Bapak duluan kali 

yang masuk neraka”. Gitu.” 

Interpretasi : Respon negatif dari lingkungan sekitar dan tanggapan 

terhadap respon negatif dari lingkungan sekitar 

 


