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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian berdasar pada studi cross sectional yaitu studi 

yang sifatnya mengambil sampel waktu, sampel perilaku, sampel kejadian 

pada suatu saat tertentu saja (Muhadjir, 2011: 43). Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dilandasi oleh motif peneliti 

yang berupaya mengungkap dan memahami suatu fenomena sosial yang 

kompleks (Strauss, 2007: 5). Pada penelitian ini, peneliti menyajikan hasil 

penelitian secara kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa 

kata-kata bukan angka atau hasil uji statistik. Data tersebut berasal dari 

transkip wawancara, cacatan lapangan, interpretasi, foto, dokumen pribadi, 

arsip, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2005: 11). Pendekatan 

penelitian ini menggunakan fenomenologi yaitu berusaha untuk 

mengungkapkan dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta 

konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran 

“keyakinan” individu yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam 

mempelajari dan memahami fenomena berdasarkan sudut pandang, 

paradigma dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan 

sebagai subyek yang mengalami langsung (first-hand experiences) 

(Herdiansyah, 2010: 66-67).  

Sesuai dengan tradisi fenomenologi, penelitian ini dilakukan secara 

alamiah dengan kondisi yang direncanakan ataupun tidak, terlibat 
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langsung dengan kehidupan informan. Penelitian ini mulai dilakukan sejak 

bulan September 2012-Februari 2014. Peneliti pertama kali berkunjung ke 

PLUSH. Saat itu, peneliti sudah mempunyai tema dan niatan, namun 

belum mempunyai fokus kajian. Fokus kajian mulai muncul berdasarkan 

pengamatan dan melakukan kajian literatur mengenai tema homoseksual 

di Indonesia sekitar bulan September 2013. 

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 

analisis dokumen dan wawancara dengan informan yang mempunyai 

orientasi seksual terhadap sesama jenis (laki-laki terhadap laki-laki dan 

perempuan terhadap perempuan). Peneliti secara langsung mengamati 

serta melakukan wawancara mendalam dengan semua informan yang 

dilakukan di beberapa tempat berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan 

informan guna menciptakan suasana nyaman saat wawancara berlangsung. 

Wawancara tersebut membantu peneliti mengetahui karakteristik informan 

sehingga teknik wawancara disesuaikan dengan informan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Hasil wawancara kemudian 

dikodekan, dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan temuan yang ada 

dengan mempertimbangkan teori yang mendukung. 

 

B. Lokasi, Populasi, Sampel, dan Waktu Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian diawali dari usaha berkecimpung 

dalam suatu organisasi LGBT yaitu PLUSH (People Like Us Satu Hati) di 

sekitar Alun-alun Selatan Yogyakarta. Kemudian berlanjut di berbagai 

acara PLUSH, sampai mengenal orang-orang yang beridentitas seksual 
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gay dan lesbian. Peneliti mengenal komunitas gay-lesbian di tempat-

tempat nongkrong seperti Alun-alun Utara, Legend Cafe, tempat karaoke, 

Angkringan Wijilan dan kos. Setiap ada waktu luang dan terkadang 

diluangkan maka peneliti ikut sebagai bagian dari aktivitas mereka. 

Populasi diidentifikasikan sebagai seluruh gay dan lesbian yang 

berada di Yogyakarta, sebab informan yang dibutuhkan adalah individu 

yang berorientasi seksual terhadap sesama jenis (perempuan terhadap 

perempuan dan laki-laki terhadap laki-laki) baik mereka telah mengenal 

identitas seksual atau belum. Populasi dipersempit menjadi sampel 

penelitian. Sampling adalah menggali informasi yang menjadi dasar dari 

rancangan dan teori yang muncul kemudian. Pada penelitian kualitatif 

tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive sample) 

(Moleong, 2005: 224). Sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling. Artinya, teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, 

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2008: 219). 

Kriteria informan yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yaitu : 

individu yang berorientasi seksual terhadap sesama jenis, mengenal label, 

dan pernah atau berpotensi mengalami kekerasan baik verbal maupun fisik 

dalam hubungan bersama pasangan homoseksualnya. Penelitian ini 

melibatkan 10 informan dengan pertimbangan waktu dan biaya untuk 
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menyelesaikan studi. Peneliti menentukan sendiri beberapa Informan 

karena telah mengenal dan memperoleh kepercayaan dari Informan. 

Namun, ada beberapa yang direkomendasi dari teman peneliti. Jadi, 

peneliti juga menggunakan teknik snowball sampling ketika telah 

menggunakan purposive sampling. 

Waktu penelitian ini selama 6 bulan, September 2013-Februari 

2014 yang digambarkan seperti tabel berikut, mulai proposal, perizinan, 

pengumpulan data, analisis data sampai penulisan laporan. 

 Tabel 1. Kegiatan Penelitian 

Kegiatan 

Bulan 

September 

2013 

Oktober 

2013 

November 

2013 

Desember 

2013 

Januari 

2014 

Februari  

2014 

Proposal       

Perizinan       

Pengumpulan 

Data 

      

Analisis Data       

Penulisan 

Laporan 

      

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008: 

227-228), observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung 

terhadap fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan secara berlanjut 
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dan bertahap tidak hanya pada satu lokasi namun di beberapa lokasi 

dengan waktu yang berbeda-beda. Macam observasi yang dilakukan 

adalah : 

a) Observasi tak terstruktur yaitu fokus penelitian belum jelas, 

sehingga observasi membantu menentukan fokus penelitian. 

b) Observasi partisipasi moderat yaitu dalam pengumpulan data 

peneliti hanya mengikuti beberapa kegiatan artinya tidak 

keseluruhan mengikuti kegiatan. 

c) Observasi terus terang atau tersamar yaitu peneliti dalam 

mengumpulkan data mengatakan terus terang kepada informan 

bahwa sedang melakukan penelitian dan kadang-kadang tersamar 

dalam observasi. 

Peneliti melakukan observasi secara langsung ke tempat dimana 

gay-lesbian dapat diamati sedang berinteraksi. Peneliti mulai 

melakukan pengamatan di lingkungan organisasi LGBT Yogyakarta. 

Di organisasi LGBT Yogyakarta peneliti mengamati dan mengenal 

banyak orang-orang baik pengurus maupun anggota yang telah 

berpengalaman serta menunjukan data-data yang dibutuhkan. Peneliti 

berpartisipasi sebagai anggota dalam organisasi LGBT yaitu Iwayo 

(Ikatan Waria Yogyakarta), PLUSH (People Like Us Satu Hati) salah 

satu organisasi yang fokus pada isu-isu LGBT terutama 

homoseksualitas, kemudian PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana 

Indonesia) di Yogyakarta. Keiikutsertaan peneliti dalam acara yang 
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diadakan oleh berbagai organisasi LGBT di Yogyakarta membuka 

jalan bagi peneliti mengenal banyak anggota yang beridentitas seksual 

sebagai gay-lesbian. Ikatan pertemanan terbangun antara peneliti dan 

informan dari pertemuan baik secara langsung atau tidak langsung 

melalui kegiatan-kegiatan organisasi LGBT tersebut. 

Ikatan pertemanan antara peneliti dan informan menjadikan 

kegiatan yang dijalani antara peneliti dan informan tidak hanya 

sebatas kegiatan organisasi. Di luar kegiatan organisasi peneliti dan 

informan juga sering untuk berkumpul dengan berbagai motivasi. 

Biasanya hanya sekedar kumpul untuk ngobrol, makan, bersantai 

sampai curhat (curahan hati) baik masalah pertemanan, finansial 

maupun konflik dengan pasangan gay-lesbian. Berdasarkan pola 

interaksi tersebut peneliti dapat dengan mudah mengamati informan 

secara lebih intens. 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode komunikasi antara peneliti dan 

informan untuk memperoleh data sesuai tujuan penelitian. Wawancara 

bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan 

dan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan. 

Setiap wawancara terdapat dua peran (parties) yang terlibat, yaitu 

pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee). Pada 

wawancara juga terdapat pergantian peran (role), artinya selama 

proses wawancara berlangsung terjadi pergantian peran antara 
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pewawancara dan terwawancara atau antara peneliti dengan subyek 

penelitian (Herdiansyah, 2010: 118). 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Herdiansyah 

(2010), bentuk wawancara yang diterapkan dalam penelitian adalah 

wawancara semi-terstruktur. Beberapa ciri dari wawancara semi-

terstruktur : 

a) Pertanyaaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur 

pembicaraan. 

b) Kecepatan wawancara dapat diprediksi. 

c) Fleksibel, tetapi terkontrol (dalam hal pertanyaan dan jawaban). 

d) Ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, 

urutan, dan penggunaan kata. 

e) Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. 

Wawancara semi terstruktur disesuaikan dengan kondisi 

informan dan lokasi wawancara. Peneliti sebisa mungkin tidak fokus 

pada pedoman wawancara secara penuh namun lebih fokus pada 

pernyataan atau jawaban dari informan sehingga bisa digali lebih 

dalam untuk dipahami tentang apa yang sedang diutarakan. Pada saat 

wawancara, percakapan antara informan dan peneliti direkam 

menggunakan alat perekam suara yang telah disepakati oleh peneliti 

dan informan. Hal tersebut tidak mengganggu jalannya wawancara 

sebab hal-hal yang sekiranya tidak dapat dipublikasikan, peneliti 

bertanggung jawab penuh atas kerahasiaannya. 
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Wawancara yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan 

kesepakatan peneliti dan informan. Beberapa tempat yang disetujui 

oleh peneliti dan informan antara lain di kafe seperti Legend Cafe, 

Araya Cafe, Mariane Cafe, Angkringan Wijilan dan kos. Waktu 

wawancara yang disepakati tidak mengganggu aktivitas informan. 

Informan dan peneliti dalam keadaan yang sudah siap untuk sharing 

dan bercerita sejarah lisan (oral history) mengenai diversitas identitas 

dan kekerasan dalam hubungan pasangan gay-lesbian (Denzin & 

Lincoln, 2009: 510). 

 

3. Analisis Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain (Sugiyono, 2008: 

240). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan 

kegiatan organisasi LGBT, buku cerita, peraturan organisasi LGBT, 

dan foto-foto kegiatan organisasi LGBT. Peneliti mencari dokumen 

yang dibutuhkan di perpustakaan organisasi LGBT seperti di 

perpustakaan PLUSH dan PKBI. Peneliti juga mengabadikan 

beberapa foto ketika ikut serta dalam kegiatan organisasi LGBT yang 
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dapat digunakan sebagai dokumen. Selain itu, dokumen juga berasal 

dari status facebook informan dan foto-foto yang di-upload. 

Proses pengumpulan data melalui dokumen dengan memilih 

dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, disimpan atau dicatat 

kemudian diperdalam dengan menanyakan kepada pengurus atau 

orang yang dianggap tahu. Selanjutnya, proses analisis juga dilakukan 

dengan mencaritahu mengenai istilah-istilah dalam dokumen yang 

belum dimengerti melalui media massa seperti Internet. Berdasarkan 

skema pengumpulan data Creswell yang dikemukakan Kuswarno 

(2009), ada tujuh hal dalam pengumpulan data yang saling 

berhubungan. Creswell menyarankan peneliti memulainya pada 

penentuan tempat atau individu (locating site or an individual). 

Kemudian berusaha mendapatkan akses dan membuat kesepakatan 

(gaining acces and making), menentukan informan sesuai dengan 

tujuan penelitian (purposefully), mengumpulkan data (collecting 

data), merekam semua hal yang terjadi (recording) bisa menggunkan 

alat perekam saat wawancara dan mengabadikan kegiatan-kegiatan 

dalam bentuk foto, memilih data sesuai dengan fokus penelitian 

(resolving field), menjadikan data mentah yang siap untuk dianalisis 

(storing data). 
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Bagan 2. Lingkaran Pengumpulan Data (A Collection Circle) 

Sumber : Creswell, 1998 : 110 

 

 

D. Reliabilitas dan Validitas Data 

1. Reliabilitas 

Neuman (2000) dalam bukunya mendefinisikan reliabilitas, “ 

Reliability means dependability or consistency. It suggest that the 

same thing is repeated or recurs under the identical or very similiar 

conditions.” Kata kunci dari definisi yang dikemukakan oleh Neuman 

tentang reliabilitas adalah kekonsistenan, keajegan, atau ketetapan 

(Herdiansyah, 2010: 184). Reliabilitas dalam penelitian kualitatif 

diartikan kepada tingkat kesesuaian antara data/uraian yang 

dikemukakan oleh subyek dengan kondisi yang sebenarnya. Seberapa 

jauhkah kesesuaian antara data yang dikemukakan oleh subyek 

dengan kondisi konkret di lapangan. Untuk melihat tingkat kesesuaian 

Storing data 

Resolving 

field 

Locating 

site 

recording 

Gaining 

accesand 

making 

purposefully 

Collecting 

data 
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tersebut diperlukan keandalan, ketelitian, dan kreativitas peneliti 

dalam mengungkapkannya. Terdapat beberapa teknik yang bisa 

digunakan oleh ahli-ahli kualitatif, antara lain : 

a) Melakukan prosedur cek ulang (re-checking) secara cermat 

b) Melakukan teknik penggalian data yang bervariasi dan 

komprehensif 

c) Menambah jumlah subyek dan informan penelitian (Herdiansyah, 

2010: 188-189) 

Reliabilitas merupakan kekonsistenan data yang diperoleh 

peneliti, seperti diversitas identitas akan selalu konsisten beragam 

dalam konstruksi identitas homoseksual (gay-lesbian). Kekerasan 

dalam hubungan homoseksual mungkin tidak konsisten terjadi, namun 

informan akan selalu konsisten dalam menyampaikan kebenaran atas 

dirinya. Peneliti dapat membuktikan kebenaran data (informan tidak 

berbohong) yang diperoleh sebab antara peneliti dan informan telah 

ada rasa saling kepercayaan. Sistem wawancara secara sharing dan 

penceritaan (storytelling) menjadikan informan nyaman untuk 

bercerita. Data yang didapat juga dikonfirmasi kepada pasangan dan 

teman yang secara interaksi cukup intens dengan informan dan 

peneliti (Denzin & Lincoln, 2009: 655). 
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2. Validitas 

Pada penelitian kualitatif validitas berarti keaslian atau 

autentisitas (authenticity). Autentisitas diartikan sebagai jujur 

(honest), adil (fair), seimbang, dan sesuai berdasarkan sudut pandang 

individu/subyek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010: 190). 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Terdapat dua macam validitas, yaitu : 

a) Validitas internal yaitu validitas yang berkenaan dengan derajat 

akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Peneliti 

menjelaskan diversitas identitas dan kekerasan dalam hubungan 

homoseksual sesuai dengan data yang didapatkan. 

b) Validitas eksternal yaitu validitas berkenaan dengan derajat 

akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau 

diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. 

Validitas ini berkaitan dengan cara peneliti mengambil data yang 

dapat dikatakan benar atau salah. Peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara, analisis 

dokumen yang ketiganya sesuai dengan teknik penelitian 

kualitatif. Hal yang memperkuat validitas eksternal dalam 

penelitian ini adalah peneliti mengamati dan wawancara secara 

langsung dengan informan sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan data-data yang diperoleh (Sugiyono, 

2008: 267). 
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Validitas dan realibilitas data pada penelitian ini diperkuat 

dengan triangulasi sumber. Artinya, peneliti memeriksa keabsahan 

data melalui sumber lainnya melalui langkah-langkah : 

a) Menanyakan baik secara langsung atau tidak mengenai hal-

hal yang telah diutarakan informan terhadap peneliti kepada 

pasangan dan teman informan(konfirmasi) 

b) Menganalisis data yang diperoleh dengan kajian kepustakaan 

terutama hasil penelitian. 

c) Membandingkan data hasil wawancara dengan observasi 

(Sugiyono, 2008: 274). 

 

Peneliti membuat transkip dari hasil wawancara dengan semua 

informan kemudian mempelajarinya. Pernyataan-pernyataan informan 

yang berkaitan dengan diversitas identitas dan kekerasan 

dikonfirmasikan kepada orang yang dianggap tahu mengenai hal 

tersebut seperti pasangan dan teman informan. Hasil konfirmasi 

mengenai transkip wawancara dianalisis berdasarkan kajian 

homoseksualitas. Hal-hal yang berkaitan dengan diversitas identitas 

dan kekerasan dalam relasi pasangan homoseksual digaris bawahi dan 

dibuktikan kebenarannya. Pernyataan informan dikatakan valid 

apabila ada kesesuaian antara pernyataan informan dengan pernyataan 

oleh pasangan atau teman informan. Pernyataan informan juga dikaji 
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dalam kajiandiversitas identitas dan kekerasan dalam relasi pasangan 

homoseksualitas. Ketika pernyataan informan menjelaskan kembali, 

melengkapi, mendukung atau terjadi variasi dalam kaijan 

homoseksualitas maka hal tersebut dapat dikatakan valid dan reliabel. 

Data yang telah dikatakan valid dan reliabel ini kemudian 

dipertanggungjawabkan oleh peneliti dalam ujian skripsi di depan tim 

penguji skripsi. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi (berupa 

catatan), wawancara (berupa rekaman penuturan informan yang 

kemudian di transkip), dan analisis dokumen (berupa gambar/foto). 

Hasil pengumpulan data tersebut berupa catatan dan dokumen berisi 

mengenai segala sesuatu yang telah dilihat, didengar, dirasakan, 

disaksikan, dialami, dan dijumpai di lapangan. Semua data yang 

didapatkan dikumpulkan untuk dianalisis dengan teknik pengkodean. 

Pada data hasil wawancara akan ditranskip sesuai dengan penuturan 

informan dan hal-hal yang telah disepakati (misalnya informan 

meminta ada beberapa hal tidak boleh dipublikasikan secara tertulis). 

Rekaman wawancara dengan 10 informan diketik ulang disebut 

dengan transkip. Transkip wawancara terdiri dari 107 halaman dengan 

font calibri (body),  font size 10, dan  rata tengah. Masing-masing 
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informan memerlukan waktu sekitar 2 jam atau 120 menit untuk 

melakukan wawancara. Foto, gambar, dan catatan diperoleh secara 

langsung dan tidak langsung. Peneliti secara langsung memotret 

kehidupan malam para gayyang berada di Alun-alun Utara. Tempat ini 

cukup aman untuk mengambil foto dibandingkan dengan kafe, 

angkringan, kos, Malioboro, dan di Taman Budaya Yogyakarta. 

Peneliti secara tidak langsung dapat menunjukkan data berupa foto, 

gambar, atau catatan melalui facebook. Peneliti berteman dengan 

informan di facebook sehingga tidak ada foto informan di lampiran 

untuk menjaga kerahasiaan identitas informan. 

 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

terhadap penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data adalah 

cara melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, 

menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkip penelitian 

yang dimaksudkan untuk mempertegas, mempertajam, 

memperpendek, membuat fokus bagian yang penting dalam hasil 

penelitian. Reduksi data atau pemilahan data dilakukan dengan 

prosedur pengkodean. Coding atau pengkodean merupakan proses 

penguraian data, pengkonsepan, dan penyusunan kembali dengan cara 

baru (Strauss, 2007: 51).  Ada tiga jenis pengkodean yang digunakan 
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dalam penelitian ini yaitu pengkodean terbuka, pengkodean berporos, 

dan pengkodean berpilih. 

Ketiga pengkodean tersebut digunakan sesuai data yang 

ditemukan. Pada pengkodean terbuka peneliti akan menemukan 

temuan dari pengelompokan fenomena dari semua data yang telah 

terkumpul kemudian dibandingkan dan dieksplorasi. Pengelompokan 

fenomena dapat dilakukan dengan mencermati dari transkip 

wawancara secara per kalimat atau per paragraf. Selanjutnya 

menggunakan pengkodean berporos dimana fokus peneliti pada 

spesifik kategori atau fenomena yang kemudian menjadi kategori 

utama. Beberapa kategori utama dengan subkategorinya akan 

digabungkan dengan teknik pengkodean berpilih dalam bentuk uraian 

dan penjabaran. Terdapat beberapa langkah dalam menyusun 

gambaran kenyataan. 

a) Menjelaskan dan menganalisis alur cerita. 

b) Mengaitkan kategori tambahan di seputar kategori inti dengan 

menggunakan paradigma. 

c) Menghubungkan kategori pada tingkat ukuran. 

d) Mengabsahkan hubungan tersebut terhadap data. 

e) Mengganti kategori-kategori yang masih perlu dibenahi atau 

diperbaiki (Strauss, 2007: 126). 

Rekaman wawancara yang sudah ditranskip kemudian dibaca 

ulang dan ditata sesuai bab. Peneliti menggunakan dua bab yaitu 
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diversitas identitas dan kekerasan. Pada bab diversitas identitas 

mencakup keseluruhan konstruksi identitas gay-lesbianyang terdapat 

beberapa seperti kode pengalaman keluarga (PK), pengalaman kisah 

cinta atau romance (PR), saluran sosial(SS), proses coming in (CI) dan 

coming out(CO), pelabelan gay(LBG), pelabelan lesbian(LBL), 

pemahaman mengenai hubungan (PH). Pada bab kekerasan mencakup 

segala bentuk dampak diversitas identitas terhadap kekerasan dengan 

kode antara lain peran seksual (PSk), peran sosial (PSo), kekerasan 

verbal (KV), kekerasan fisik (KF), kekerasan seksual (KS), kekerasan 

psikis (KP). 

 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sejumlah informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung 

mengarah pada penyederhanaan data sehingga akan mudah dianalisis 

lebih lanjut. Pemilihan kata (diksi) saat menyajikan data penting untuk 

diseleksi guna memberikan soul (jiwa)pada tulisan sehingga pembaca 

dapat memahami dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi pada 

hasil temuan peneliti. 

Berdasarkan kode-kode yang telah ada, peneliti menyajikan 

hasil penelitian secara bertahap. Peneliti mulai menjelaskan mengenai 

proses informan menyadari orientasi seksualnya kemudian terjadi 
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coming in(penerimaan terhadap orientasi seksual terhadap diri 

sendiri). Peneliti kemudian menjelaskan mengenai pemahaman 

informan mengenai orientasi seksualnya sampai informasi yang 

menginternalisasi diri informan. Penyajian diintegrasi secara langsung 

dengan teori yang digunakan yaitu teori fenomenologi, queer, dan 

performativitas. Bagian akhir, peneliti menjelaskan mengenai dampak 

diversitas identitas tersebut terhadap kekerasan gay-lesbian di 

Yogyakarta. 

 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penyusunan 

suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat 

atau suatu proposisi. Kesimpulan yang telah ditarik segera diverifikasi 

dengan cara melihat catatan lapangan agar dapat memperoleh 

pemahaman yang lebih tepat atau dapat juga dilakukan dengan 

mendiskusikannya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dan 

penafsiran terhadap data memiliki validitas sehingga kesimpulan yang 

tarik menjadi kuat/kokoh.  

Analisis data secara interaktif Miles dan Huberman, mulai dari 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga pada 

penarikan kesimpulan tersebut digambarkan dengan skema sebagai 

berikut : 
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Bagan 3. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 

 

 

F. Etika Penelitian 

Convention scientific research mengemukakan perlunya 

memperhatikan masalah etika dalam penelitian yang melibatkan subjek 

manusia. Hal ini menyangkut masalah tata aturan dan nilai bagi peneliti 

maupun yang diteliti agar tidak terjadi benturan nilai yang dianut oleh 

kedua belah pihak atau untuk menghindari eksploitasi dan manipulasi 

yang berdampak merugikan bagi salah satu pihak (Herdiansyah, 2010: 30). 

Peneliti memegang prinsip konfidensialitas dan privasi. Prinsip 

konfidensialitas dan privasi diartikan sebagai suatu usaha maksimal dari 

peneliti untuk menjaga kerahasiaan atribut dari subjek yang diteliti untuk 

tetap dalam domain pribadi subjek dan bukan berubah menjadi domain 

publik atau umum. Atribut subjek yang dimaksud dapat berupa identitas 

subjek, dan lain sebagainya (Herdiansyah, 2010: 33). 

Pengumpulan Data PenyajianData 

ReduksiData 

Verifikasi/penarikan 

kesimpulan 
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Konsep plagiarisme dan ethical misconduct juga berusaha 

diminimalisasi. Plagiat atau perbuatan melanggar hak kekaryaan ilmiah 

seseorang disebut plagiarisme. Misconduct bukan perilaku-salah, 

melainkan pekerti-salah menyimpang dari etik baik-buruk. (Muhadjir, 

2011: 22-23). Hal demikian diperhatikan sehingga hasil penulisan skripsi 

ini sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


