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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode kualitatif diperlukan karena penelitian ini berusaha menggali 

pengalaman individu secara mendalam. Pendekatan Fenomenologi akan 

digunakan sebagai keseluruhan desain dalam penelitian ini. Fenomenologi adalah 

studi mengenai pengalaman manusia dan cara di mana hal-hal dipersepsi 

sebagaimana muncul dalam kesadaran (Langdridge, 2007). Dengan berlandaskan 

pada konsep filsafat Husserl dan Heidegger, penelitian ini memiliki pertanyaan 

utama “apa yang dialami pasangan lesbian dalam mengkonstruksi dan menjalani 

karakteristik dan peran gendernya dan bagaimana pasangan lesbian mengalami 

dan memaknai karakteristik dan peran gender yang dipilihnya”. Face to face 

depth-interview dengan open-ended questioning diberikan kepada setiap subjek 

dengan alat bantu perekaman audio. 

B. Partisipan Penelitian 

Partisipan pada penelitian ini adalah dua pasangan lesbian di Kota 

Bandung, terdiri dari dua orang yang memiliki peran feminin dan dua orang yang 

memiliki peran maskulin. Subjek dipilih dengan teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah snowball sampling. Subjek yang dipilih adalah perempuan yang 

telah mendefinisikan diri sebagai orang dengan orientasi seksual sejenis (lesbian), 

menunjukkan karakteristik feminin atau maskulin, telah berusia 18 tahun atau 

lebih, memiliki waktu yang memadai untuk memberikan informasi, dan tidak 

sedang mengalami krisis pribadi. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang utama 

dalam penelitian ini. Semi-structured interview dengan pertanyaan terbuka akan 

dilakukan hingga data mencapai titik jenuh. Kelengkapan data akan dibantu 

dengan teknik observasi non-partisipan dan dokumentasi.  



38 
 

Dhea Permatalia, 2017 
FEMINITAS DAN MASKULINITAS PADA PASANGAN LESBIAN DI KOTA BANDUNG: SEBUAH STUDI 
FENOMENOLOGIS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

Latar Belakang 1. Identitas dan riwayat pendidikan 

2. Riwayat masa kecil 

3. Latar belakang keluarga 

4. Pola asuh 

5. Lingkungan/teman sebaya 

Orientasi Seksual 1. Awal menjadi lesbian 

2. Alasan menjadi lesbian 

3. Proses membentuk identitas lesbian 

4. Pengalaman dengan lawan jenis 

5. Pengalaman dengan sesama jenis 

6. Respon keluarga/lingkungan 

7. Hambatan/permasalahan menjadi 

lesbian 

8. Konflik dengan diri dan 

lingkungan 

9. Konflik/permasalahan dengan 

pasangan 

Feminitas 

 

1. Gambaran penampilan feminin 

2. Gambaran sifat/karakter feminin 

3. Gambaran perilaku peran feminin 

4. Okupasi feminin 

5. Konstruksi gender feminin 

6. Kesulitan/hambatan menjalani 

peran feminin 

Maskulinitas 1. Gambaran penampilan maskulin 

2. Gambaran sifat/karakter maskulin 

3. Gambaran perilaku peran maskulin 

4. Okupasi maskulin 

5. Konstruksi gender maskulin 

6. Kesulitan/hambatan menjalani 

peran maskulin 

. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (human 

instrument). Konsep human instrument dianggap dapat mengungkap fakta-fakta 

lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkap data 
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kualitatif kecuali peneliti itu sendiri, peneliti dapat memutuskan secara luwes, 

dapat menilai keadaan dan dapat mengambil keputusan (Moleong, 2002). 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis fenomenologi open 

axial coding, dengan menciptakan sendiri kode-kode dan memaknai apa yang 

dilihat pada data (Charmaz, 2006). Kode-kode tersebut akan didapatkan dari 

pengamatan dengan cermat pada data yang telah diperoleh. Proses menciptakan 

kode–kode ini disebut juga dengan coding. Analisis data penelitian ini dilakukan 

dengan langkah: 

a Initial/open coding, mendefinisikan inti kategori konseptual, melalui 

membandingkan data dengan data, mempelajari apa yang peserta 

penelitian lihat sebagai permasalahan dan mulai memperlakukan secara 

analitis. Dalam penelitian ini akan dilakukan response by response coding, 

yaitu penamaan setiap baris data tertulis. 

Tabel 3. 2 Contoh Open Coding Hasil Wawancara 

Ringkasan Hasil Wawancara Baris Kode 

Seberapa maskulinkah kakak menurut 

kakak? 

  

Dari segi sifat, jatohnya seneng kekerasan, 

kecowo-cowoan. Kalo aku ya seneng kaya 

tadi, model-model yang macho, suka film-

film yang gitu. Kalo aku berprinsip cari uang 

supaya bisa bahagiain pasangan. 60 persen 

lah aku maskulin, karena kadang aku suka 

berkorban misalnya kemaren temen aku 

nikah, dia pengen temen-temennya diseragam 

semuanya pake kebaya gitu, yaudah aku 

berkorban aja. Sempet gak nyaman. Gak mau 

dapet pekerjaan yang mengharuskan pake 

rok, nanti gak nyaman kerjanya. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

- Menyukai figur 

kekerasan 

- Bekerja untuk 

pasangan 

- Menghindari 

atribut 

keperempuanan 

Kalo sifat cewenya yang 40 persen?   

Kadang suka gampang sakit hati, masih bisa 

nangis kalo sedih banget, suka perhatian 

8 Sensitivitas perasaan 
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sama orang, masih ada lah pake hatinya. 

Cewe kan penyayang. 

 

b Focused coding, menggunakan kode sebelumnya yang paling signifikan 

dan/atau sering untuk menyaring data dalam jumlah besar.  

Tabel 3.3 Contoh Selective Coding Hasil Wawancara 

124 Perlakuan maskulin oleh ibu 

125 Ayah sebagai role model 

126 Identifikasi maskulinitas ayah 

127 Reinforcement ibu berpenampilan maskulin 

128 Teman sebaya laki-laki 

129 Terlibat dengan kelompok laki-laki 

130 Identifikasi maskulinitas laki-laki 

131 Perilaku maskulin mengadaptasi peran laki-laki 

 

c Axial coding menghubungkan kategori ke subkategori, menspesifikasikan 

properti dan dimensi kategori, dan menyusun kembali data yang telah 

retak selama pengkodean awal untuk memberikan koherensi dengan 

analisis yang muncul. 

Tabel 3.4 Contoh Axial Coding Hasil Wawancara 

Tema Subtema Kode 

Maskulinitas 

Penampilan Maskulin 

Lesbian 

Memakai pakaian laki-

laki 

Berjalan meniru laki-laki 

Menutupi ciri fisik 

keperempuanan 

Traits Maskulin Lesbian 

Kompetitif 

Dominan 

Mandiri 

Peran/Perilaku Maskulin 

Lesbian 

Meredakan pertengkaran 

Bekerja untuk pasangan 

Mendominasi hubungan 

seksual 
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F. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

triangulasi dan refleksivitas. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber, dengan membandingkan data hasil wawancara yang 

diberikan partisipan pertama dalam memvalidasi data hasil wawancara partisipan 

kedua dan sebaliknya sebagai pasangan, serta membandingkan data hasil 

wawancara partisipan ketiga dalam memvalidasi data hasil wawancara partisipan 

keempat dan sebaliknya sebagai pasangan. 

Kemudian refleksivitas digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. 

Refleksivitas dianggap sebagai salah satu karakteristik kunci dalam penelitian 

kualitatif (Creswell, 2016). Berikut ini merupakan refleksivitas oleh peneliti. 

Peneliti tertarik dan akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitian ini 

setelah menemukan fenomena yang unik yang terjadi sangat dekat dengan 

kehidupan peneliti, yaitu adanya teman dekat peneliti (seorang perempuan dengan 

karakter maskulin/tomboy) bercerita mengenai ketertarikan seksualnya pada 

sesama jenis. Pilihan sebagai lesbian tersebut—menurut penuturan—

dilatarbelakangi oleh kejadian traumatis yang pernah dialami berkaitan dengan 

figur laki-laki dalam keluarga orang tersebut. Permasalahan keluarga tersebut 

tidak jauh berbeda dengan yang dialami peneliti sendiri, namun dengan dampak 

atau akibat yang sangat berlawanan dengan peneliti yang justru memiliki 

kebutuhan heteroseksualitas yang tinggi, sehingga peneliti mulai tertarik dengan 

isu homoseksualitas. Setelah peneliti mencoba menggali lebih lanjut mengenai 

kehidupan homoseksual, peneliti menemukan banyak hal menarik, diantaranya 

terdapat lesbian yang memiliki karakteristik feminin seperti wanita pada 
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umumnya dan terdapat lesbian yang memiliki karakteristik maskulin meniru laki-

laki. Peneliti menemukan bahwa pada beberapa kasus homoseksual selalu terdapat 

pihak sebagai feminin dan maskulin sebagaimana pada pasangan heteroseksual. 

Hal ini membuat peneliti bertanya-tanya, mengapa seseorang memilih menjadi 

homoseksual dengan karakteristik gender tersebut, bagaimana seseorang memilih 

peran gender tertentu namun dengan orientasi seksual sejenis, dan bagaimana 

peran tersebut dijalani dalam kehidupan homoseksual? Sehingga penelitian ini 

seharusnya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Peneliti menyadari bahwa peneliti merupakan “orang luar” bagi kalangan tersebut, 

sehingga sangat dimungkinkan sulitnya keterbukaan partisipan dalam penelitian 

ini, juga tradisi dan pandangan yang berkembang di kebudayaan Indonesia yang 

sangat sempit memberikan ruang dan toleransi kepada kalangan homoseksual 

khususnya lesbian akan mempengaruhi pengungkapan diri partisipan. Teknik 

epoche dan empati peneliti yang masih dalam tahap pengasahan diharapkan 

seminimal mungkin atau tidak sama sekali menimbulkan bias. Peneliti menyadari 

bahwa ‘fanatisme’ peneliti terhadap heteroseksualitas mungkin saja dapat 

mempengaruhi hasil analisis. Sementara kesamaan jenis kelamin peneliti dengan 

partisipan mungkin dapat lebih membantu dalam penerimaan kalangan lesbian 

terhadap proses penelitian ini. Penelitian ini sangat penting bagi peneliti demi 

meraih gelar Sarjana Psikologi, sehingga mungkin peneliti akan sedikit ambisius 

dan bersemangat dalam proses penelitian, dan dikhawatirkan akan terburu-buru 

dalam pengambilan data dan analisis data, sehingga mungkin dapat 

mempengaruhi empati dan mengurangi kualitas penyajian data. Peneliti juga 

menyadari minimnya partisipan dan sulitnya mengidentifikasi lesbian jenis 

feminin merupakan kekurangan dalam penelitian ini. 


