
 

Eka Rizky Hatiningrum, 2018 
KOMUNIKASI SIMBOLIK FASHION DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS HOMOSEKSUAL: Studi Deskriptif 
Kualitatif Pada Pria Gay Feminim di Kota Bandung  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitan kualitatif, 

dimana penelitian yang dilakukan akan mengungkapkan sebuah realitas sosial yang 

sebenarnya. Pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif tertulis dan 

lisan dari subjek penelitian. Penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan 

berbagai kritis-ilmiah yaitu peneliti memulai berpikir secara induktif dengan 

menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan 

kemudian di analisis dan melakukan teorisasi berdasarkan apa yang telah di amati 

(Bungin, 2007, hlm.6). 

Pendekatan kualitatif merupakan data yang bersumber dari deskripsi yang 

luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang 

terjadi dalam lingkup kehidupan kaum gay. Pada penelitian kualitatif, peneliti dapat 

mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat 

dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang 

banyak dan bermanfaat. Juga pendekatan kualitatif, dapat memperoleh data 

kualitatif yang lebih condong membimbing peneliti untuk memperoleh penemuan-

penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk melangkah lebih jauh dari 

praduga dan kerangka kerja awal (Miles & Huberman, 2014, hlm.1-2).  

Selain itu, penelitian ini memilih pendekatan kualitatif karena ingin 

menganalisis, menggali dan menjelaskan secara mendalam mengenai Komunikasi 

Simbolik Fashion dalam Pembentukan Identitas Homoseksual. Pendekatan  ini 

memanfaatkan teori Interaksi Simbolik yang dipaparkan oleh George Herbert Mead 

dan Herbert Blumer sebagai pemandu penelitian agar data dan fakta dapat dianalisis 

sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti pun tidak hanya terikat oleh satu teori saja 

yang memungkinkan peneliti menggunakan panduan lainnya. Sebab, dalam 

pendekatan kualitatif panduan hanya sementara dan sebagai pijakan awal, untuk 
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melihat fenomena secara keseluruhan dan mendalam harus disesuaikan dengan 

situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016, hlm.206). 

3.1.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi deskriptif. Peneliti 

akan menjabarkan secara deskriptif. Riset kualitatif bertujuan untuk membuat 

deskripsi yang beorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. 

Pelaksanaan riset ini bersifat mendasar atau membumi dan bersifat naturalistik atau 

alami (Ali, 2014, hlm.251). Kaum pria gay merupakan subjek penelitian yang akan 

dijabarkan secara deskriptif.  

Penelitian deskriptif kualitatif dalam ilmu sosial bertujuan untuk 

mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif dengan mengambarkan, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena sosial yang ada di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang 

kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007, hlm. 68).  

Peneliti memilih deskriptif kualitatif dikarenakan berusaha 

mendeskripsikan bagaimana makna fashion dikonstruksi sebagai identitas pria gay 

feminim di Bandung. Untuk itu, peneliti akan mengidentifikasi hakekat suatu 

fenomena yang didasari oleh pengalaman pria gay feminim di kota Bandung. Data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata dari hasil wawancara dengan beberapa pria gay 

di Bandung beserta informan pendukung yang dapat membantu peneliti memahami 

makna dan keadaan dari identitas tertentu, dalam penelitian ini yakni terkait fashion 

gay. 

Pendekatan kualitatif tidak menguji dan tidak dikembangkannya hipotesis 

saat penelitian. Juga bersifat deskriptif menganalisis data secara induktif dan sangat 

teliti pada proses. Selain itu, peneliti akan mengkaji subjek penelitian dengan 

terlibat langsung (partisipan) agar dapat mengembangkan pola dan relasi makna 

yang terdapat di lapangan. Selama proses pencarian data, peneliti akan 

mengesampingkan pengalaman pribadi, agar lebih dalam memahami pengalaman 

pria gay.  
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3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan  

Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Teknik snowball 

sampling merupakan teknik mendapatkan informan dengan cara berupaya 

menemukan gatekeeper. Setelah wawancara pertama berakhir, peneliti meminta 

informan untuk menunjuk informan berikutnya untuk di wawancarai sebagai 

pelengkap informasi yang sudah di peroleh (Bungin, 2007, hlm.77). Untuk 

menyesuaikan fenomena individu dengan penjelasan dan kriteria yang telah 

dipaparkan, peneliti memiliki karakteristik informan yaitu : 

1. Pria yang berstatus sebagai gay  

2. Informan berdomisili di kota Bandung  

3. Berumur 20-28 tahun 

4. Condong bergaya feminim dan flamboyan    

5. Memiliki penampilan yang fashionable 

6. Informan memiliki cukup waktu dan bersedia untuk mengikuti proses 

wawancara dengan peneliti  

Berikut ditampilkan tabel informan kunci dan informan pendukung yang 

terlibat dalam penelitian Komunikasi Simbolik Fashion dalam Pembentukan 

Identitas Homoseksual di kota Bandung sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Informan Kunci 

Nama Inisial Usia Keterangan 

GG 22 tahun Mahasiswa  

YCAP 21 tahun Mahasiswa  

AJP 23 tahun Freelance 

GGE 22 tahun Manager Model 

NAM 20 tahun Mahasiswa 

 

Tabel 3.2 Informan Pelengkap 

Nama Jenis Kelamin Keterangan 
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Drs. H.M. Engkos 

Kosasih, M.pd 

L Dosen Psikolog 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia 

Versya Zelika N P Teman Dekat 

YCAP 

Kukuk L Teman Dekat GG 

Sumber: diolah peneliti (2018) 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kota Bandung, dikarenakan jumlah pria gay di 

Kota Bandung setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan 

termasuk kategori yang terbanyak. Banyak tempat yang biasanya mereka 

tongkrongi seperti di cafe, mall, tempat gym, dll. Peneliti mengikuti kegiatan 

informan kunci seperti main di kostan nya, nongkrong di cafe, bahkan hingga ikut 

bergaul di warung tongkrongan sekitaran kampus informan. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini akan dibagi atas dua sumber data, diantaranya : 

3.3.1 Data Primer 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data internal atau dengan subjek 

penelitian. Sumber data ialah data yang bersumber langsung dari informan atau 

subjek penelitian, yaitu kaum pria gay yang memiliki gaya dan gestur yang condong 

feminim serta memiliki penampilan yang nyentrik sebanyak 5 orang. Serta 

informan pendukung sebanyak 3 orang yaitu dosen psikologi UPI dan teman dekat 

salah satu informan kunci. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah studi literatur berupa jurnal, buku dan laporan 

penelitian sebelumnya yang menjadi informasi pendukung data primer. Data dari 

studi literatur adalah data awal yang diperoleh dalam penelitian yang dapat 

menuntun peneliti saat penelitian di lapangan mengumpulkan data primer melalui 

wawancara.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan strategi yang paling penting dalam 

sebuah penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mencari dan 

mengumpulkan data. Creswell (2007) mengelompokan bentuk data penelitian 

kualitatif menjadi 4 tipe informasi yaitu, interview (tertutup sampai terbuka), 

observasi (non partisipan sampai partisipan), dokumen (pribadi ke publik), dan 

bahan-bahan audiovisual (seperti foto, compact disk, dan kaset). 

Seperti yang di jelaskan dalam buku Creswell, data dikumpulkan dari 

individu-individu yang telah mengalami fenomena tersebut. Sekumpulan 

pengumpulan data dalam studi kualitatif terdiri dari wawancara mendalam dan 

wawancara multipel dengan peserta. Bentuk data lainnya juga dapat dikumpulkan, 

seperti pengamatan, jurnal, seni, puisi, musik, dan bentuk seni lainnya (Creswell, 

2007, hlm. 61). 

Penjelasan di atas menjadi landasan peneliti dalam menentukan teknik 

pengumpulan data. Ada sebagian informan yang identitas nya tidak ingin diketahui 

oleh publik, jadi selama observasi peneliti memang menjalankan dokumentasi 

tetapi tidak disimpan dalam hasil laporan dikarenakan kepentingan privasi salah 

satu informan. Untuk itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi literatur, studi lapangan observasi partisipatif (participan 

observation), dan wawancara.   

3.4.1 Studi Literatur 

Peneliti menggunakan studi literatur secara konsisten di mana terdapat 

relevansi dengan asumsi yang berasal dari partisipan. Selain itu, peneliti secara 

konsisten tidak akan menyediakan ruang pandangan pribadi bagi peneliti. Studi 

literatur dilakukan terlebih dahulu untuk mencari teori, konsep, dan informasi yang 

penting tekait dengan peneltian. Studi literatur dilakukan untuk menemukan sumber 

bacaan yang dibutuhkan ketika berada di lapangan. Tujuan dari studi literatur 

adalah pencarian data dengan melakukan telaah terhadap buku, literatur karya tulis 

ilmiah, dan jurnal yang di sediakan secara online. Internet sebagai ranah yang 

bermanfaat bagi peneliti untuk menelusuri berbagai informasi, baik dari informasi 



 

Eka Rizky Hatiningrum, 2018 
KOMUNIKASI SIMBOLIK FASHION DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS HOMOSEKSUAL: Studi Deskriptif 
Kualitatif Pada Pria Gay Feminim di Kota Bandung  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

teoritis maupun data primer dan sekunder sebagai kebutuhan peneliti (Bungin, 

2007, hlm.124).  

Peneliti mengutip dari dari buku Malcolm Barnard yang berjudul Fashion 

Sebagai Komunikasi sebagai bahan bahasan dan penunjang di bab 4. Selain itu, 

mengutip pula dari buku West & Turner terkait teori interaksi simbolik berfungsi 

untuk penjabaran lebih lanjut terkait bahasan di bab 4 hasil dari pernyataan dari 

informan. 

3.4.2 Studi Lapangan Observasi Partisipasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Karena itu, 

Observasi partisipasi adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek 

pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta mengikuti setiap 

kegiatan objek pengamatan. Peneliti menyelami kehidupan objek pengamatan 

(Bungin, 2007, hlm.116).   

Selama observasi, peneliti terjun langsung dan mengikuti kegiatan 

informan kunci selama 6 bulan. Dalam satu hari bisa menghabiskan waktu bersama 

salah satu informan selama 3 jam. Terkadang dalam satu hari peneliti mengikuti 2 

informan, karena memang mereka teman dekat. Seperti hal nya nongkrong bareng 

di salah satu cafe di Bandung, main di kostan nya, datang main ke kampus nya, dan 

datang ke acara tugas akhir salah satu informan kunci penelitian. 

3.4.3 Wawancara 

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara digunakan peneliti 

untuk memperoleh data berupa kata-kata dan terarah. Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data primer dari informan kunci yang berkaitan dengan fashion 

sebagai simbol komunikasi non-verbal identitas homoseksual. Menurut creswell, 

wawancara yang dilakukan pada penelitian kuaitatif mengajukan pertanyaan yang 

sesuai dengan fenomena individu dan untuk mengungkapkan makna pengalaman 

individu memerlukan kesabaran dan keterampilan dari peneliti. Disini peneliti 

harus bisa membangun kepercayaan dengan informan wawancara berlangsung 

(Creswell, 2007, hlm.140). 
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Peneliti melakukan wawancara dengan semua informan kunci yaitu 

dengan Pria gay feminim di Bandung. Sebelum melakukan wawancara, peneliti 

menjalin kedekatan dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau aktifitas 

informan kunci. Pendekatan yang diciptakan menjadi titik awal untuk memasuki 

dan mendalami pengalaman para pria gay. Obrolan singkat dan pertanyaan-

pertanyaan yang tidak direkam kerap dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk 

menciptakan kedekatan dengan informan kunci. Berbeda dengan proses wawancara 

pelengkap. Peneliti hanya membuat janji dan melakukan wawancara sesuai dengan 

lembar jawaban yang telah di siapkan. Sebab, data yang di dapatkan dari informan 

pelengkap hanya sebagai memperkuat data primer dari hasil proses wawancara 

dengan informan kunci. 

3.4.4 Dokumentasi 

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Sejumlah besar pengumpulan data 

dalam bentuk fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Kumpulan data bentuk tulisan ini termasuk monumen, artefak, foto, 

tape, disc, CD, hardisk, flashdisk, dsb (Bungin, 2007, hlm.121-122). Peneliti 

mengikuti kegiatan informan saat ketika datang ke suatu event, pergi ke kampus, 

dan pergi main kemudian setelah itu melakukan dokumentasi untuk merekam 

bersama informan kunci dan bagaimana mereka menggunakan fashion nya. 

Dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi untuk merekam menggunakan video 

atau foto dilihat bagaimana mereka dari segi visual nya. 

Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data Aspek Penelitian Sumber Data 

Obervasi Partisipatif Kegiatan sehari-hari 

pria gay di Bandung. 

Memperhatikan 

fashion yang 

digunakan para 

informan kunci saat di 

tempat umum 

Informan Kunci Pria 

gay 
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melakukan kegiatan 

sehari-hari 

Wawancara Pemaknaan fashion 

dalam pembentukan 

identitas, simbol-

simbol yang dilihat 

dari segi fashion nya, 

konsep diri pria gay, 

dan hubungan pria gay 

dengan lingkungan 

sekitarnya. 

Informan Kunci pria 

gay yang berdomisili di 

Bandung 

Studi Literatur Penemuan teori-teori 

yang sesuai dengan 

penelitian 

Buku, jurnal, e-book, 

penelitian terdahulu, 

dan sumber lainnya 

(internet). 

Dokumentasi  Fashion yang 

digunakan sehari-hari 

dan kegiatan pria gay 

Aktivitas sehari-hari 

pria kaum gay 

Sumber : diolah peneliti (2018) 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam buku Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis penelitian 

kualitatif terdiri dari tiga tahapan. Pertama, reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), gambaran kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and 

verification) (Miles dan Huberman, 2012, hlm.10-12). 

1. Reduksi Data 

Reduksi data memfokuskan pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstrak dan transformasi data yang muncul dalam hasil 

catatan lapangan tertulis atau transkrip wawancara. Sebagai hasil 

pengumpulan data reduksi data berbentuk hasil menulis ringkasan, koding, 

menggolongkan tema, membuat klaster, membuat partisi dan menulis 
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memo. Proses reduksi atau transformasi data berlanjut setelah kerja 

lapangan hingga laporan akhir selesai. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam hasil penelitian berbentuk analisis secara deskriptif. 

Secara umum, tampilan adalah kumpulan informasi yang disusun dan diatur 

sehingga memungkinkan pengambilan gambar dan tindakan. Tampilan 

membantu memahami apa yang sedang terjadi dan melakukan sesuatu-baik 

menganalisis lebih jauh atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman 

itu. Seperti halnya reduksi data, pembuatan dan penggunaan display tidak 

terpisah dari analisis. 

3. Gambaran Kesimpulan dan Verifikasi 

Tahap terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan juga 

diverifikasi sebagai hasil analisis. Dari awal pengumpulan data, analisis 

kualitatif sudah mulai memutuskan apa yang dipahami-mencatat kesamaan, 

pola, penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan alur sebab-akibat dan 

proposisi. Kesimpulan akhir mungkin tidak akan muncul sampai selesainya 

pengumpulan data, bergantung pada ukuran catatan lapangan: koding, 

storage, metode pengumpulan data yang digunakan, tingkat kepuasan 

peneliti dan kebutuhan dana. Gambaran kesimpulan, dalam pandangan 

masihlah belum utuh. Gambaran kesimpulan masih perlu diverifikasi oleh 

peneliti. Kesimpulan yang muncul dari data-data penelitian harus di tes dari 

segi masuk akalnya, kekokohan dan confirmability. 

 

3.6 Kriteria dan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini metode triangulasi data digunakan untuk melakukan 

pemeriksaan validasi atau keabsahan data. Teknik triangulasi lebih 

mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang di inginkan. Triangulasi 

dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan 

sudah berjalan dengan baik (Bungin, 2007, hlm.252). 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan membandingkan perspektif 

berbagai pendapat maupun pandangan dari sumber yang berbeda. Selain itu, 

dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi 
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yang diperoleh melalui penilaian hasil penelitian dilakukan oleh informan 

(membercheck) menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan 

(Bungin, 2007, hlm.257). 

Membercheck dilakukan setelah pengumpulan data selesai atau setelah 

menarik kesimpulan penelitian. Membercheck dilakukan secara individu, di 

mana peneliti datang memberikan data. Setelah kesimpulan atau data di 

sepakati, peneliti meminta persetujuan baik lewat ucapan sepakat atau pun 

diminta untuk menandatangani kesimpulan dari data yang di dapatkan sebagai 

bukti jika telah dilakukan membercheck (Sugiyono, 2006, hlm.276). 

3.7 Pertanyaan Penelitian 

Tabel 3.4 Pertanyaan Penelitian 

Dimensi 

Teori 

Kategorisa

si 

Kata 

Kunci 

Dimensi Indikator Pertanyaan 

Interaksi 

Simbolik 

Pemakai 

dalam 

memaknai 

objek 

Makna 

Fashion 

Fashion  Mode/busana  1. Apa makna fashion 

bagi Anda? 

2. Apa saja fashion yang 

Anda kenakan? 

3. Bagaimana Anda dalam 

memilih mode dalam 

sehari-hari? 

4. Siapa yang 

memperkenalkan Anda 

dengan mode yang 

Anda kenakan? 

5. Sejak kapan Anda mulai 

menggunakan mode 

tersebut? 

6. Mengapa Anda memilih 

mode tersebut? 

7. Bagaimana sikap Anda 

saat mengenakan mode 
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yang menunjukan 

identitas Anda? 

8. Bagaimana penilaian 

Anda mengenai mode 

yang secara tidak 

langsung menunjukan 

identitas Anda? 

 

    Warna  9. Bagaimana Anda dalam 

memilih warna busana 

Anda? Mayoritas 

menggunakan warna 

apa saja? 

10. Mengapa Anda 

memilih warna 

tersebut? 

 

    Simbol 

Aksesoris 

11. Bagaimana Anda 

melihat seseorang itu 

adalah gay? Dilihat dari 

segi apa saja? 

12. Aksesoris apa saja yang 

biasa Anda gunakan? 

13. Adakah simbol atau 

fashion baru untuk 

menunjukan identitas 

Anda? 

14. Bagaimana mode 

rambut yang biasa 

Anda gemari? 
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    Lifestyle  15. Bagaimana gaya hidup 

Anda dalam sehari-

hari? 

16. Dimana Anda  

berbelanja untuk 

kebutuhan penampilan 

Anda? 

 

 Konsep 

Diri 

Self 

Image 

 Citra tubuh 17. Bagaimana Anda 

memikirkan 

penampilan Anda 

selama menjadi gay? 

18. Bagaimana cara Anda 

merawat tubuh Anda 

sendiri? Mulai dari 

perawatan hingga 

fashion yang Anda 

kenakan? 

19. Apakah Anda bangga 

dengan citra tubuh 

Anda? 

 

    Penilaian Diri 20. Apakah Anda menerima 

identitas diri Anda 

sebagai gay? 

21. Bagaimana perasaan 

Anda selama menjadi 

gay? 

22. Apakah Anda percaya 

diri dengan fashion 

yang Anda kenakan 

selama ini? 
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  Self 

Worth 

 Penghargaan 

diri 

23. Apakah penilaian orang 

lain mempengaruhi 

harga diri Anda? 

24. Apakah Anda merasa 

diterima dan dihargai 

oleh lingkungan sekitar 

Anda? 

25. Apa yang Anda lakukan 

untuk mendapatkan 

penghargaan dari 

lingkungan sekitar 

Anda? 

 

  Ideal 

Self 

  26. Apakah Anda 

menggunakan fashion 

tersebut sudah menjadi 

diri yang ideal bagi 

Anda? 

27. Mengapa merasa ideal? 

28. Siapa saja orang yang 

menjadi impian Anda 

dan diharapkan dapat 

Anda tiru? 

29. Apa harapan Anda 

kedepannya untuk diri 

Anda sendiri? 

 Hubungan 

dengan 

keluarga 

 Individu 

dengan 

orangtu

a  

 30. Bagaimana penilaian 

keluarga Anda terkait 

identitas Anda dan 

fashion yang Anda 

kenakan? 
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31. Bagaimana dengan 

pihak keluarga? Apakah 

Anda terbuka dengan 

orientasi seksual Anda? 

32. Apakah peran Anda 

dalam keluarga 

mempengaruhi fashion 

yang Anda kenakan? 

33. Apakah Anda mendapat 

penolakan dari keluarga 

terkait identitas diri 

Anda sebagai seorang 

gay? 

34. Bagaimana Anda 

menyikapi penolakan 

tersebut? 

 

 

 

 

 


