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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk 

mengetahui suatu peristiwa atau fenomena sosial secara mendetail, serta 

memberikan gambaran secara lengkap mengenai presentasi panggung depan waria 

di lingkungan sosialnya. Penelitian ini juga dilakukan pada kondisi objek yang 

alamiah (natural setting) dan peneliti berperan sebagai instrument kunci. Objek 

alamiah merupakan objek yang berkembang apa adanya. Penelitian kualitatif hanya 

menghasilkan kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku yang diamati. Pada 

penelitian ini peniliti mengamati serta memahami tingkah laku subjek utama yang 

menjadi masalah social. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan 

(Creswell, 2009, hlm.465). Menurut Somantri (2005, hlm. 58) penelitian kualitatif 

merupakan gaya penelitian yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami 

maknanya. Dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit 

dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah. 

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 waria. 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).  
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Selain itu, penelitian ini memilih pendekatan kualitatif karena ingin 

menganalisis, menggali dan menjelaskan secara mendalam mengenai Kajian 

Dramaturgi terkait Presentasi Diri Panggung Depan Waria di Lingkungan Sosial 

sesuai dengan rumusan masalah dan teori yang digunakan. Pendekatan ini 

memanfaatkan teori Presentasi Diri yang dipaparkan Erving Goffman sebagai 

pemandu penelitian agar data dan fakta dapat dianalisis sesuai dengan fokus 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan mengenai bagaimana 

bentuk presentasi diri panggung depan waria ketika di lingkungan sosialnya, 

sehingga hal ini melahirkan berbagai perpektif dalam membangun sebuah kesan 

yang dilakukan oleh waria di mata orang lain. Peneliti hanya melakukan penelitian 

terkait presentasi diri panggung depan waria saja, dan tidak melakukan penelitian 

terkait presentasi diri panggung belakang waria. Hal ini dikarenakan beberapa 

alasan yang ditemui ketika di lapangan, seperti sulitnya akses untuk bisa melakukan 

pendekatan yang lebih intens dengan seorang waria, selain itu ketidakterbukaan 

seorang waria terhadap orang baru menjadi kendala dalam penelitian. 

3.1.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi deskriptif. Metode 

deskriptif ini sangat berguna untuk menghasilkan teori-teori tentatif. Teori ini 

menitikberatkan pada observasi peneliti dalam suasana alamiah (natural setting). 

Peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data, bertindak 

sebagai pengamat. Sehingga penelitian ini kerap disebut juga sebagai penelitian 

yang insightmulating, yakni peneliti harus terjun langsung ke lapangan tanpa 

dibebani atau dikerahkan oleh teori (Ardianto, 2016, hlm. 60). Pada penelitian ini 

waria merupakan subjek penelitian yang akan dijabarkan secara deskriptif. Dengan 

begitu penulis memperoleh data secara terperinci mengenai bagaimana presentasi 

panggung depan waria di lingkungan sosialnya. 

Denzin dan Lincoln (dalam Creswell, 2007, hlm. 3) menjelaskan bahwa 

penelitian deskriptif-kualitatif berfokus pada refleksi-diri terhadap bagaimana 

penelitian kualitatif dilakukan. Peran dari peneliti sendiri yaitu sebagai orang yang 

membaca bagian tekstual, sedangkan subjek penelitian akan memainkan peran 
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penting sebagai informan data kualitatif berdasarkan keputusan dari desain 

penelitian.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari tahu bagaimana cara waria 

mengelola kesan dalam presentasi diri yang dilakukan di lingkungan sosialnya di 

wilayah front stage atau panggung depan. Peneliti mencari tahu bentuk kesan yang 

muncul dalam presentasi diri panggung depan waria di depan keluarga dan 

masyarakat. Penelitian ini akan mendeskripsikan data yang diperoleh secara 

mendalam terkait bentuk pengelolaan kesan pada presentasi diri waria saat di 

lingkungan sosial keluarga dan masyarakat sebagai objek dari lingkungan sosialnya 

(front stage). 

Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu presentasi diri waria 

di panggung depan yaitu di lingkungan sosial masyarakat dan keluarga. Presentasi 

diri panggung depan diteliti untuk mengetahui seperti apa bentuk pengelolaan kesan 

waria di lingkungan sosial masyarakat dan di lingkungan keluarga. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Indikator Penelitian 

 

Presentasi diri panggung depan waria yang dimaksud dalam penelitian 

adalah di lingkungan sosial masyarakat dan keluarga. Dalam presentasi diri 

panggung depan terdapat 4 aspek yang akan menjadi acuan temuan dalam 

penelitian, yaitu: (1) proper front waria, yang mencakup setting, appearance, dan 

manner; (2) keterlibatan dalam peran waria; (3) idealisasi harapan orang lain 

terhadap peran waria; dan (4) mistifikasi yang dilakukan oleh waria. 

Presentasi Diri 

Panggung Depan 

Waria 

- Proper Front (Setting, 

Appearance, Manner) 

- Keterlibatan terhadap peran 

- Idealisasi Harapan Orang Lain 

- Mistifikasi  
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3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan 

Agar penelitian terarah dan dilakukan secara mendalam, maka diperlukan 

partisipan penelitian. Partisipan atau subjek penelitian ini sebagai pemberi 

informasi mengenai data yang diperlukan. Sugiyono (2010, hlm. 390) 

mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan 

informasi bertalian dengan tujuan yang ingin dicapai. Subjek penelitian terdiri dari 

berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian seperti beberapa waria yang dipilih 

berdasarkan perbedaan latar belakang dari masing-masing waria tersebut. Waria 

yang dipilih adalah waria yang berada di kawasan Kota Bandung khususnya 

kawasan Bumi Kiara Kiaracondong yang sebagai subjek utama penelitian atau 

informan utama, serta informan pendukung yang terdiri dari anggota keluarga waria 

dan juga warga/tetangga waria dilingkungan tempat tinggalnya. 

Sugiyono (2010, hlm. 393) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang bersifat subjektif karena peneliti dapat menentukan atau 

memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang 

diperlukan. Namun, dikarenakan keterbatasan akses peneliti dalam pemilihan 

informan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik snowball 

sampling dan accidental sampling. Black dan Champion (2009, hlm. 267) 

mengatakan sampling snowball didefinisikan sebagai mendapatkan semua individu 

dalam organisasi atau kelompok yang terbatas yang dikenal sebagai teman dekat 

atau kerabat, dan kemudian teman tersebut memperoleh teman-teman dan kerabat 

lainnya, sampai peneliti menemukan kontelasi persahabatan berubah menjadi suatu 

pola social yang lengkap. Teknik sampling ini pada dasarnya bersifat sosiometrik. 

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) 

Teknik ini akan dilakukan kepada beberapa waria di Kota Bandung yang 

berada di wilayah Kiaracondong. Teknik snowball sampling ini dipilih karena 

peneliti mengharapkan rujukan informan lain dari subjek informan yang berada di 



46 
 

Rosa Fatrosmawati, 2018 
PRESENTASI DIRI WARIA DI LINGKUNGAN SOSIAL: Studi Deskriptif Kualitatif pada Waria di 
Komunitas Srikandi Priangan Kota Bandung  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

wilayah tersebut. Walaupun jumlah keseluruhan waria di Kota Bandung terbilang 

banyak, namun hanya ada beberapa waria saja yang tinggal menetap di wilayah 

Kiaracondong tersebut. 

Accidental Sampling. Sampel aksidental ini identik dengan sampel kuota 

dengan beberapa pengecualian. Sampling aksidental tidak memiliki suatu pola, 

sampel ini diambil berdasarkan kebetulan, artinya sampel yang diilih merupakan 

warga/ masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal waria tersebut. Dalam 

proses sampel aksidental ini peneliti dapat mengambil siapa saja yang kebetulan 

bertemu yang penting karakteristiknya cocok dengan penelitian yang dibahas 

(Hikmat, 2011, hlm. 64). 

Berikut ini adalah daftar informan utama dan informan pendukung dalam 

penelitian: 

Tabel 3.1 Infoman Utama dan Informan Pendukung Penelitian 

Informan Pokok/Utama Informan Pendukung 

- Waria yang berada di kawasan 

Kiaracondong Kota Bandung 

- Anggota Keluarga 

- Ahli Psikologi 

- Tetangga Waria 

 

Sample informan utama waria yang di pilih adalah subjek FR, subjek NK, 

subjek OA, dan subjek IS yang merupakan anggota dari komunitas Srikandi 

Priangan. Ke-empat subjek dipilih berdasarkan subjektifitas peneliti dan bahan 

rekomendasi dari salah satu waria dengan harapan agar hasil penelitian yang 

didapatkan bisa sesuai. Adapun alasan terkait dengan status pekerjaan yang di 

lakukan oleh waria menjadi salah satu indicator yang kuat dalam pemilihan sample 

penelitian. 

Selain informan utama, dalam penelitian ini juga diperlukan adanya 

informan pendukung yang berguna untuk penguatan argumentasi dari hasil 

penelitian atau hasil wawancara daripada informan utama. Dalam penelitian ini 

peneliti mengambil sample informan pendukung yang beragam diantaranya, salah 
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satu anggota keluarga dari waria, ahli psikologi, dan salah satu warga Bandung 

yang merupakan tetangga di lingkungan waria. 

 

Tabel 3.2 Data Informan Kunci 

Nama Informan Keterangan 

Subjek FR Waria yang dikenal sebagai seorang 

aktivis yang aktif dalam kegiatan sosial 

di lingkungannya 

Subjek NK Waria yang dikenal sebagai seorang 

aktivis dan waria yang bekerja di salon 

Subjek OA Waria yang dikenal sebagai stylist di 

salon 

Subjek IS Waria yang dikenal sebagai waria 

pekerja seks komersial 

 

Tabel 3.3 Data Informan Pendukung 

Nama Informan Keterangan  

Ibu Eti Keluarga dari salah satu informan 

utama waria 

Ibu Nunu Kusmiati Seorang psikolog yang juga bekerja di 

Klinik Mawar PKBI Jawa Barat bagian 

konseling 

Informan M Salah satu warga sekaligus tetangga 

waria di kawasan Kiaracondong. 

 

Data informan atau partisipan dari penelitian ini diambil berdasarkan 

kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan penelitian, kemudian peneliti juga 

melakukan pengambilan data berupa observasi dan wawancara secara bertahap 
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serta melakukan pengamatan terhadap waria di lingkungan sosialnya. Pemilihan 

partisipan dalam melakukan wawancara adalah dengan menyeimbangkan antara 

kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang luas (Rosenthal, 2016). 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung 

yang merupakan wilayah tempat tinggal waria Komunitas Srikandi Priangan. 

Srikandi Priangan ini merupakan tempat komunitas waria terbesar se-Jawa Barat. 

Komunitas waria ini sudah lama berdiri dan mempunyai banyak anggota di 

dalamnya. Dengan begitu diharapkan tempat penelitian yang menjadi sasaran dapat 

memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan sedetail mungkin. Kemudian 

selain melakukan penelitian di komunitas waria, peneliti juga mencari data atau 

informasi kepada salah satu anggota keluarga waria yang sempat peneliti temui saat 

acara gathering waria bersama keluarga yang dilaksanakan di salah satu tempat 

makan di Bandung. Untuk informan pendukung lainnya dari lingkup masyarakat 

dilakukan di wilayah Kiaracondong karena informan merupakan salah seorang 

warga yang berdomisili Bandung sekaligus tetangga waria di lingkungan tersebut. 

 

3.3 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). 

Di dalam bukunya Creswell menjelaskan, data dikumpulkan dari individu-

individu yang telah mengalami fenomena tersebut. Sekumpulan pengumpulan data 

dalam studi kualitatif terdiri dari wawancara mendalam dan wawancara multiple 

dengan peserta. Bentuk data lainnya juga dapat dikumpulkan, seperti pengamatan, 

jurnal, seni, puisi, music, dan bentuk seni lainnya (Creswell, 2007, hlm. 61). 
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3.3.1 Observasi  

Observasi merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan, dengan 

mengandalkan pancaindera untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. 

Observasi partisipasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti lebih 

memungkinkan mengamati kondisi objek dalam situasi riil tanpa dikontrol atau 

diatur secara sistematis (Ardianto, 2011, hlm. 180). 

Observasi dapat mencatat perilaku yang sulit diungkapkan melalui bahasa 

verbal dan melihat langsung objek penelitian dengan detail. Penelitian ini 

menggunakan observasi sebagai metode pengumpulan data nya. Observasi yang 

dilakukan dalam ruang lingkup perilaku waria di dalam lingungan yang diteliti 

(informan). Data yang diambil menggunakan teknik observasi di lingkungan sosial 

waria adalah pengamatan proses interaksi waria dalam membentuk pengelolaan 

kesan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data bagaimana proses presentasi 

diri waria berlangsung, metode waria dalam mengelola kesan, peralatan pendukung 

dan hal lain yang digunakan waria dalam melakukan presentasi diri.  

Observasi di lingkungan sosial waria dilakukan untuk melihat bagaimana 

suasana pembentukan kesan yang berlangsung di lingkungan tersebut. Peneliti 

mengamati perilaku waria ketika mereka melakukan interaksi dengan orang-orang 

di sekitarnya. Contohnya ketika mereka melaksanakan kegiatan sosial dengan 

warga. Dengan melakukan pengamatan pada waria terkait dengan proses interaksi 

yang dilakukan maka akan didapat temuan terkait permasalahan penelitian. Data 

yang didapat dari hasil observasi ini selanjutnya digunakan untuk membandingkan 

perbedaan presentasi diri panggung depan waria di lingkungan sosialnya.  

Proses observasi dilakukan selama 2 bulan, terhitung sejak bulan April 

hingga Mei 2018 dengan cara mengamati perilaku waria ketika berinteraksi dengan 

orang-orang disekitarnya, mengamati kegiatan yang dilakukan hingga melakukan 

proses pendekatan terhadap subjek peneliti yaitu waria. Observasi dilakukan guna 

untuk membentuk sebuah gambaran di lapangan sebelum melakukan proses 

wawancara. 
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3.3.2 Wawancara 

Patton (dalam Gunawan, 2013, hlm. 164) menegaskan bahwa tujuan 

wawancara yaitu untuk mendapatkan dan menemukan apa yang ada dalam pikiran 

orang lain. Dalam wawancara suatu diskusi berlangsung terarah diantara peneliti 

dan informan menyangkut masalah yang diteliti. 

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara utuh dan 

mendalam dari waria sebagai subjek utama, pihak keluarga waria, psikolog, dan 

tetangga waria sebagai informan pendukung dalam penelitian. Informasi yang 

digali adalah tentang perilaku waria dalam keseharian, kegiatan waria dalam 

keseharian, proses komunikasi waria dengan orang-orang di sekitarnya serta peran 

dan penampilan waria yang ditampilkan di lingkungan sosial. Wawancara yang 

dilakukan pada waria dilakukan untuk mendapatkan data tentang proses 

pengelolaan kesan pada presentasi diri yang dilakukan waria untuk mendapatkan 

imbalan penerimaan sosial oleh lingkungan, serta strategi yang dilakukan waria 

dalam mempresentasikan diri sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. 

Wawancara dilakukan di lingkungan tempat tinggal waria di kawasan 

Kiaracondong, Kota Bandung. Wawancara juga dilakukan secara berulang kali 

hingga peneliti mendapatkan jawaban yang dirasa sudah cukup bisa menjawab 

masalah penelitian. Proses wawancara dilakukan di lingkungan waria dengan 

alasan agar mereka bisa menjadi lebih terbuka dan bisa memberikan informasi yang 

utuh dan apa adanya, artinya tidak adanya tekanan dari orang lain di sekitarnya. 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti melakukan pra-penelitian terlebih 

dahulu dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada subjek penelitian atau 

narasumber, sehingga proses wawancara bias terlaksana dengan nyaman diantara 

keduanya. Kegiatan wawancara dilakukan dua minggu sekali pada pertengahan 

bulan Juni 2018, karena cukup sulit mengatur jadwal dengan narasumber. 

Narasumber bersikap ramah dan cukup terbuka sehingga bahasa yang digunakan 

ketika memulai percakapan cukup santai namun tetap sopan. Wawancara dilakukan 

secara terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara. Alat yang digunakan dalam 

proses wawancara berupa buku catatan, pulpen, lembar pedoman wawancara, dan 

voice recorder melalui handphone dengan durasi rekaman suara masing-masing 
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sekitar 30-50 menit. Wawancara diakhiri dengan pengambilan foto sebagai bukti 

telah melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan dalam 

penelitian. 

Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 
Aspek Penelitian Sumber Data 

Observasi Non-

Partisipatif 

Kegiatan waria dalam keseharian. 

Mengamati proses pembentukan 

kesan yang dilakukan informan 

kunci yaitu waria di lingkungan 

sosial. Peneliti sebagai pengamat 

independen yang mengamati 

perilaku waria. 

Informan kunci waria 

Wawancara  Pembentukan kesan di panggung 

depan dalam proses komunikasi di 

lingkungan sosialnya, strategi yang 

dilakukan dalam membentuk 

sebuah kesan atau citra diri waria 

terhadap orang lain. 

Informan kunci waria 

dan orang-orang yang 

menjadi informan 

pendukung dalam 

penelitian. 

Sumber: diolah peneliti (2018) 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Bogdan (dalam Sugiyono, 2016, hlm. 88) menjabarkan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan 

mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan terhadap orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

dan akan dipejari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.  
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Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data 

model Miles dan Huberman. Menurut Sugiyono (2016, hlm. 91), model Miles dan 

Huberman dilakukan dengan cara saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhjadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawnacarai 

setelah di analisis terasa belum emmuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai ke tahap tertentu, diperoleh data yang dianggah kredibel.  

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data model ini 

terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, data yang diperoleh peneliti 

pasti cukup banyak dan beragam. Untuk itu diperlukan reduksi data agar 

memperkecil kerumitan dan keberagaman datayang diperoleh dari hasil 

lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Menurut Sugiyono (2016, hlm. 92), data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Mereduksi data yaitu menganalisa suatu tema yang diangkat sesuai 

dengan bahasan penelitian yaitu mengenai presentasi diri panggung depan waria 

di lingkungan sosialnya. Setelah dilakukan wawancara peneliti merumuskan 

bagian-bagian pokok yang diperlukan dalam penelitian untuk selanjutnya 

dilakukan proses penyajian data penelitian. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Jika dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, pie chart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, 

maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman (1984) yang paling 

sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif.  
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 Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun 

dan mengolah data. Dalam mengolah data dari hasil penelitian ini peneliti 

menggunakan penyajian data dengan bentuk tabel dan grafik bagan yang 

disertai dengan teks bersifat naratif. Tujuannya agar lebih mudah untuk 

dipahami. 

c. Conclusion Drawing/ Verification 

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah nila tidak ditemukan 

bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

 Setelah data penelitian direduksi dan dilakukan penyajian data, maka 

langkah selanjutnya adalah membentuk suatu kesimpulan dalam penelitian, 

tujuannya untuk mengetahui temuan baru pada penelitian yang diolah dengan 

bentuk deskripsi dari hasil data penelitian.  

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau masih gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

 

3.5 Kriteria dan Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2016, hlm. 117) menyebutkan bahwa dalam penelitian 

kualitatif, kriteria utama terhadap hasil penelitian adalah valid, reliable, dan 

obyektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan gayayang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data 

yang valid adalah data yang tidak berbeda antara datayang dilaporkan peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek atau informan penelitian. 

Dalam melakukan uji keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif, 

terdapat empat langkah yaitu, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif dan member check. Dalam 
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penelitian ini, peneliti menggunakan membercheck sebagai uji keabsahan data yang 

diperoleh. 

Pada 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 data dilakukan dengan 

cara 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 yang diperoleh 

melalui hasil penelitian dilakukan oleh informan menilai kecukupan menyeluruh 

mengenai data yang dikumpulkan (Bungin, 2007, 257). 

Dalam penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan cara menemukan 

keterkaitan antara pernyataan narasumber dengan pernyataan dari informan 

pendukung. Salah satu informan pendukung ini merupakan seorang ahli psikologis 

yang peneliti temui ketika di acara gathering waria bersama keluarga. Informan 

pendukung yang dijadikan sebagai bagian dari triangulasi data ini bernama Ibu 

Nunu Kusmiati yang merupakan ahli psikologi dan juga sebagai seorang manager 

di Klinik Mawar PKBI Jabar. Selain itu triangulasi juga dilakukan dengan 

mencocokan pernyataan waria dengan anggota keluarga dan juga salah satu 

tetangga di sekitar lingkungannya. 

Membercheck dilakukan setelah pengumpulan data selesai atau setelah 

menarik kesimpulan pada penelitian. Membercheck dilakukan secara individu di 

mana peneliti datang memberikan data. Setelah kesimpulan atau data disepakati, 

peneliti meminta persetujuan baik lewat ucapan sepakat ataupun diminta untuk 

menandatangani kesimpulan dari data yang di dapatkan sebagai bukti telah 

melakukan membercheck (Sugiyono, 2006, hlm. 276). 

Membercheck dilakukan untuk membenarkan pernyataan yang telah 

diungkapkan oleh narasumber. Membercheck ini dilakukan kepada empat waria 

yang mana merupakan subjek dalam penelitian ini. Hasil dari wawancara diolah 

menjadi data dan di rumuskan sesuai dengan masalah sehingga hasil wawancara 
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tersebut dibuat dan disimpulkan sebagai bukti bahwa yang dikatakan oleh 

narasumber itu adalah benar adanya. 

 

3.6 Etika Penulisan 

Etika merupakan konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan 

pantas. Hal tersebut terkait dengan norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan 

maupun agama (Setiawan, 2011). Dalam penyusunan karya ilmiah, peneliti harus 

memiliki etika yang jujur, sportif, objektif, mengerti kode etik penelitian, dan 

tangguh. 

Dalam penyusunan karya ilmiah seorang peneliti tentunya harus 

mempunyai kode etika pada penelitian yang dilakukannya. Seperti yang dikutip 

dalam www.lipi.go.id telah dikemukakan bahwa kode etika peneliti dalam 

melakukan penelitian, yaitu: Pertama, membaktikan diri pada pencarian kebenaran 

ilmiah yang bermanfaat; Kedua, melakukan penelitian untuk kepentingan umum 

dan keselamatan kehidupan berlandaskan tujuan mulia; Ketiga, mengelola sumber 

daya keilmuan dengan rasa tanggung jawab. 

Selain itu, dalam melakukan sebuah penelitian maka seorang peneliti juga 

diharuskan mempunyai kode etika dalam berperilaku seperti: pertama, mampu 

mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani dan berkeadilan; kedua, 

menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati 

secara bermoral; ketiga, membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari 

sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian. 

Dalam hal ini, terdapat sebuah lampiran dalam penelitian dimana peneliti membuat 

suatu lampiran dokumentasi berupa foto dari subjek yang diteliti sehingga demi 

menjaga privasi subjek penelitian, maka semua foto yang dilampirkan dalam 

lampiran penelitian di buramkan. Hal tersebut sejalan dengan kode etik peneliti 

dalam berperilaku yaitu menghargai dan menghormati yang menjadi objek dalam 

penelitian terkait. 
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3.7 Penyusunan Alat Pengumpulan Data  

3.7.1 Penyusunan Kisi-kisi Penelitian  

Peneliti menentukan kisi-kisi penelitian mengenai penjabaran dari tujuan 

penelitian yang diuraikan dalam pertanyaan penelitian.  

3.7.2   Penyusunan Alat Pengumpulan Data  

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam 

kepada pihak yang dapat memberikan informasi dan data penelitian.  

3.7.3 Penyusunan Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara digunakan peneliti untuk melakukan pada informan. 

Pedoman wawancara disusun agar proses wawancara berjalan terarah dan fokus, 

karena di dalamnya terdapat indikator dari rumusan masalah yang berfungsi 

memberikan batasan mengenai pertanyaan yang ditanyakan.  

Penyusunan alat pengumpulan data penelitian ini dijabarkan dalam tabel 

matriks berikut: 

Tabel 3.5 Matriks Penyusunan Alat Pengumpulan Data Penelitian 

Kategorisasi Kata Kunci Pertanyaan 

Pengelolaan Kesan: 

Penampilan Muka 

(Proper Front) 

 

Keterlibatan dalam 

peran 

 

Mewujudkan 

idealisasi harapan 

orang lain tentang 

perannya 

Setting 

1. Bagaimana saudara menempatkan 

diri di lingkungan sosial? 

2. Bagaimana cara Anda berinteraksi 

dengan lingkungan sosial Anda?  

3. Bagaimana saudara memposisikan 

diri di lingkungan tempat tinggal? 

4. Bagaimana cara Anda untuk 

mendapatkan kesan yang baik di 

lingkungan sosial? 

Appearance 

5. Bagaimana penampilan yang 

saudara tonjolkan di hadapan keluarga 

dan lingkungan sosial lainnya? 
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Mystification  

6. Apakah saudara menunjukan 

aksesoris yang digunakan ketika di 

lingkungan tersebut? 

7. Bagaimana gaya pakaian Anda 

ketika berada di lingkungan tersebut? 

8. Bagaimana penampilan Anda di 

lingkungan tempat tinggal? 

Manner  

9. Bagaimana sikap Anda ketika 

masuk dalam lingkungan sosial yang 

luas seperti di depan masyarakat? 

10. Bagaimana Anda memposisikan 

diri di lingkungan sosial? 

11. Bagaimana Anda menanggapi 

hujatan dari masyarakat? 

12. Bagaimana cara Anda 

berkomunikasi dengan keluarga dan 

masyarakat umum? 

Keterlibatan 

dalam peran 

13. Bagaimana cara Anda 

menyesuaikan diri dengan masyarakat 

terutama keluarga? 

14. Dengan siapa saja Anda sering 

berkomunikasi selain dengan teman 

waria? 

15. Bagaimana cara saudara membawa 

diri ketika bertemu dengan rekan kerja 

di lingkungan sosial? 

16. Bagaimana cara Anda membina 

hubungan yang baik dengan 

lingkungan sosial Anda? 
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Idealisasi Peran 

17. Apa saja aktivitas yang biasa 

dilakukan oleh waria? 

18. Bagaimana cara membangun 

kepercayaan diri saudara di depan 

masyarakat umum? 

19. Hal atau kegiatan apa saja yang 

dilakukan dalam kehidupan sehari-

harinya? 

Mistifikasi 

20. Kepada siapa saja Anda sering 

melakukan interaksi dalam kehidupan 

sehari-harinya? 

21. Hal atau kegiatan apa saja yang 

Anda lakukan dalam kehidupan 

sehari-harinya? 

22. Seperti apa proses interaksi Anda 

ketika di lingkungan keluarga dan di 

lingkungan pertemanan?  

23. Bagaimana cara Anda dalam 

mempertahankan diri di lingkungan 

yang tidak menyukai keberadaan 

Anda? 

 

 



59 
 

Rosa Fatrosmawati, 2018 
PRESENTASI DIRI WARIA DI LINGKUNGAN SOSIAL: Studi Deskriptif Kualitatif pada Waria di Komunitas Srikandi Priangan Kota Bandung  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Alur Penelitian Kualitatif 

Hasil dari 

Presentasi Diri 

Waria di Panggung 

Depan 

Identifikasi 

Masalah dan 

Perumusan 

Masalah 

Penentuan 

Metode 

Penelitian 

Analisis Data 

dan 

Pembahasan 

Kesimpulan dan 

Saran 
Data 

Tinjauan 

Pustaka 

 

 

Pengumpulan Data 

Wawancara  Observasi Dokumentasi 
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