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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif (qualitative research). Bogdan dan Taylor (Moleong, 

2007: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada 

latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak 

boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau 

hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Menurut Nasution (2003: 5) penelitian kualitatif adalah mengamati 

orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan

pendapat mereka tentang dunia sekitar, kemudian Nana Syaodih Sukmadinata

(2005: 60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (qualitative research) 

adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. 

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada 

penggunaan metode studi kasus. Sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba 

(Sayekti Pujosuwarno, 1992: 34) yang menyebutkan bahwa pendekatan 

kualitatif dapat juga disebut dengan case study ataupun qualitative, yaitu 

penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang 
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berhubungan dengan subjek penelitian. Lebih lanjut Sayekti Pujosuwarno 

(1986: 1) mengemukakan pendapat dari Moh. Surya dan Djumhur yang 

menyatakan bahwa studi kasus dapat diartikan sebagai suatu teknik 

mempelajari seseorang individu secara mendalam untuk membantunya 

memperoleh penyesuaian diri yang baik

Menururt Lincoln dan Guba (Dedy Mulyana, 2004: 201) penggunaan 

studi kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki beberapa 

keuntungan, yaitu :

1. Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti.

2. Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa 

yang dialami pembaca kehidupan sehari-hari.

3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan 

antara peneliti dan responden.

4. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan 

bagi penilaian atau transferabilitas.

Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk 

mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap tentang 

konsep diri dan faktor yang melatarbelakangi mahasiswa menjadi gigolo, 

dengan memahami dan memaknai pandangan serta kejadian pada subyek 

penelitian dalam rangka menggali tentang konsep diri mahasiswa yang 

berprofesi sebagai gigolo di kota Yogyakarta. Pemilihan metode ini didasari 
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pada fakta bahwa tema dalam penelitian ini termasuk unik dan merupakan 

perilaku menyimpang. 

B. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistemastis 

maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Menurut Moleong (2007: 127-148), 

ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek 

sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan 

penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, mencari data 

dan informasi tentang kehidupan gigolo. Peneliti juga menempuh upaya 

konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi 

pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan 

rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian yang 

digunakan dalam melakukan penelitian. Tahap pra lapangan dilakukan 

peneliti selama bulan November-Desember 2011.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam 

rangka pengumpulan data. Tahap ini dilaksanakan selama bulan Januari-

Maret 2012.
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3. Tahap analisis data

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti 

dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif 

sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. 

Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data yang 

diperbandingkan dengan teori kepustakaan. Tahap analisis data dilakukan 

selama bulan Februari-Maret 2012.

4. Tahap evaluasi dan pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan 

pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan. 

Januari-Juni 2012.

C. Subjek Penelitian

Menurut Suharsismi Arikunto (1998 : 200) subjek penelitian 

adalah benda, hal atau organisasi tempat data atau variabel penelitian yang 

dipermasalahkan melekat. Tidak ada satu pun penelitian yang dapat dilakukan 

tanpa adanya subjek penelitian, karena seperti yang telah diketahui bahwa 

dilaksanakannya penelitian dikarenakan adanya masalah yang harus 

dipecahkan, maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memecahkan 

persoalan yang timbul tersebut. Hal ini dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari informan.

Dalam penelitian ini, pengambilan sumber data penelitian menggunakan 
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teknik “purpose sampling”. Nana Syaodih Sukmadinata (2005: 101) 

menyatakan, sampel purposive adalah sampel yang dipilih karena memang 

menjadi sumber dan kaya dengan informasi tentang fenomena yang ingin 

ditiliti. Pengambilan sampel ini didasarkan pada pilihan peneliti tentang aspek 

apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini 

terus-menerus sepanjang penelitian, sampling bersifat purposive yaitu 

tergantung pada tujuan fokus suatu saat. Dalam penelitian ini yang diajadikan 

sebagai subjek adalah mahasiswa yang berprofesi sebagai gigolo. 

Diangkatnya mahasiswa sebagai subyek penelitian dikarenakan oleh masih 

sedikitnya penelitian mengenai praktek palacuran di dunia pendidikan, 

khususnya gigolo.

Melihat keterbatasan peneliti dan pendekatan penelitian yang 

digunakan, maka subyek penelitian ditentukan berdasarkan ciri dan 

karakteristik tertentu. Adapun ciri dan karekteristik yang digunakan yaitu: 

1. Laki-laki yang berprofesi sebagai gigolo

2. Berdomisili di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Masih mengenyam pendidikan sebagai mahasiswa

4. Masih aktif menjalani profesinya sebagai gigolo

Kriteria ini dipilih untuk lebih memudahkan dan memfokuskan 

penelitian pada satu daerah. Penentuan subyek dilakukan peneliti dengan 

menggunakan kriteria yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dilakukan 

agar peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian.  
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D. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tempat makan dan latihan bernyanyi 

kedua subjek di daerah Depok Sleman, provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Hal ini dikarenakan kedua subjek tinggal di daerah Sleman dan 

sering malakukan kegiatan di daerah tersebut. 

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik 

yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1.  Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moloeng, 2007: 186). Wawancara 

dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian 

sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara 

mendalam ini diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui 

serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan 

pokok permasalahan. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin  yaitu 

cara mengajukan pertanyaan yang dikemukakan bebas, artinya pertanyaan 

tidak terpaku pada pedoman wawancara tentang masalah-masalah pokok 
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dalam penelitian kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi di 

lapangan (Sutrisno Hadi, 1994: 207). Dalam melakukan wawancara ini, 

pewawancara membawa pedoman yang hanya berisi garis besar tentang 

hal-hal yang akan ditanyakan. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara berulang-ulang 

terhadap 2 (dua) orang mahasiswa yang berprofesi sebagai gigolo. 

Wawancara dianggap selesai apabila sudah menemui titik jenuh, yaitu 

sudah tidak ada lagi hal yang ditanyakan. Wawancara ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi secara mendalam tentang pengetahuan diri, 

penilaian diri dan pengharapan terhadap diri serta faktor-faktor yang 

melatarbelakangi mahasiswa menjadi gigolo.

2. Observasi

Menurut Burhan (2007: 115) observasi adalah kemampuan 

seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 

pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dalam

melaksanakan pengamatan ini sebelumnya peneliti akan mengadakan 

pendekatan dengan subjek penelitian sehingga terjadi keakraban antara 

peneliti dengan subjek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan dimana 

peneliti tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang subjek 

lakukan, tetapi observasi dilakukan pada saat wawancara. Pengamatan 

yang dilakukan menggunakan pengamatan berstruktur yaitu dengan 

melakukan pengamatan menggunakan pedoman observasi pada saat 
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pengamatan dilakukan. Pengamatan ini dilakukan saat subjek dan peneliti 

latihan beryanyi dan pada saat jalannya wawancara.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006: 149)

merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan 

menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan 

sistematis, sehingga mudah diolah. 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini  adalah 

instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia 

itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan 

pedoman wawancara.

1. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti 

sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan 

mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di 

lapangan. Menurut Moleong (2007: 168) Kedudukan peneliti dalam 

penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, 

pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi 

pelapor hasil penelitiannya. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen 

mencakup sebagai berikut:
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a. Responsif, manusia responsif terhadap lingkungan dan terhadap 

pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan.

b. Dapat menyesuaikan diri, manusia dapat menyesuaikan diri pada 

keadaan dan situasi pengumpulan data.

c. Menekankan keutuhan, manusia memanfaatkan imajinasi dan 

kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan, jadi 

sebagai konteks yang berkesinambungan dimana mereka 

memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang 

real, benar, dan mempunyai arti. 

d. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, manusia sudah 

mempunyai pengetahuan yang cukup sebagai bekal dalam 

mengadakan penelitian dan memperluas kembali berdasarkan 

pengalaman praktisnya.

e. Memproses data secepatnya, manusia dapat memproses data 

secepatnya setelah diperolehnya, menyusunnya kembali, mengubah 

arah inkuiri atas dasar penemuannya, merumuskan hipotesis kerja 

ketika di lapangan, dan mengetes hipotesis kerja itu pada 

respondennya.

f. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan 

mengikhtisarkan, manusia memiliki kemampuan untuk menjelaskan 

sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden.

g. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim 

dan disinkratik, manusia memiliki kemampuan untuk menggali 
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informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, 

yang tidak diduga sebelumnya, atau yang tidak lazim terjadi. 

Untuk membantu peneliti sebagai instrumen pokok, maka peneliti 

membuat instrumen penunjang. Dalam penyusunan instrumen penunjang 

tersebut, Suharsimi Arikunto (1996: 153–154) mengemukakan pemilihan 

metode yang akan digunakan peneliti ditentukan oleh tujuan penelitian, 

sampel penelitian, lokasi, pelaksana, biaya dan waktu, dan data yang 

ingin diperoleh. Dari tujuan yang telah dikemukakan tersebut, dalam 

penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Setelah 

ditentukan metode yang digunakan, maka peneliti menyusun instrumen 

pengumpul data yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan.

2. Instrumen kedua dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. 

Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman 

wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini : 

a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di 
dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam 
problematika penelitian.

b. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
d. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrumen.
e. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata 

pengantar (Suharsimi Arikunto, 2005:135)

Lebih lanjut, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu 

membuat kisi-kisi pedoman wawancara sebagai berikut:
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Tabel 1. Kisi-kisi Pedoman Wawancara

Variabel Sub 
variabel 

Indikator Deskriptor 

Konsep 
diri 

Dimensi 
konsep diri

1. Pengetahuan 
diri 

a) Pengetahuan diri fisik
b) Pengetahuan diri emosi
c) Pengetahuan diri sosial
d) Pengetahuan diri ekonomi
e) Pengetahuan diri etik-moral

2. Pengharapan  
diri

a) Pengharapan diri fisik
b) Pengharapan diri emosi
c) Pengharapan diri sosial
d) Pengharapan diri ekonomi
e) Pengharapan diri etik-moral

3. Penilaian diri a) Penilaian diri fisik
b) Penilaian diri emosi
c) Penilaian diri sosial
d) Penilaian diri ekonomi
e) Penilaian diri etik-moral

3. Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara 

umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi 

dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini : 

a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di 
dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam 
problematika penelitian.

b. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
d. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrumen.
e. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata 

pengantar (Suharsimi Arikunto, 2005:135)

Lebih lanjut, sebelum melakukan observasi peneliti terlebih dahulu 

membuat kisi-kisi pedoman observasi sebagai berikut:
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Tabel 2. Kisi-kisi Pedoman Observasi

Variabel Sub 
variable

Indikator Deskriptor

Konsep diri Kondisi 
fisik

1. postur tubuh a) Tinggi/pendek
b) Kurus/gemuk

2. gaya 
berpakaian

a) Mengikuti perkembang style
b) Menarik/tidak
c) Ber-merk/tidak

Kondisi 
psikologis

1. kognitif a) Pengetahuan yang dimiliki 
subjek

b) cara menyeleasaikan masalah
c) keinginan untuk berubah

2. afektif a) rendah diri (minder)
b) malu
c) gelisah
d) bingung
d) rasa bersalah
e) bahagia
f) sedih

3. psikomotorik a) Rasa percaya diri subjek 
ketika berbicara

b) Melamun
c) Merokok
d) Minum minuman keras

4. moral a) Aktivitas ibadah yang 
dilakukan subjek

b) Intensitas ibadah yang 
dilakukan subjek

Kondisi 
social

Keterlibatan 
dalam 
lingkungan

a) Cara berkomunikasi dengan 
peneliti

b) Cara berkomunikasi dengan 
lingkungan 

c) Menarik diri pada lingkungan 
tertentu
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G. UJI KEABSAHAN DATA

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar 

sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan 

teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut (Moleong, 2007: 330). 

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi

dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek  

derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Moleong, 2007: 

330). Hal ini dapat peneliti capai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membendingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi.

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih 

tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan oleh peneliti adalah 

perpanjangan keikutsertaan. Menurut Moleong (2007: 327) perpanjangan 

keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau 

menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data 

mencapai kejenuhan.
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H. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data menurut Patton (Moleong, 2000: 103) merupakan proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 

2007: 248) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan

yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceriterakan pada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengacu pada konsep Milles & Huberman (1992: 20) yaitu interactive model 

yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :

1. Reduksi data (Data Reduction )

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data yang berupa hasil 

wawancara terhadap kedua subjek terdapat pada hal 90-169.

2. Penyajian data ( Display Data )

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk 

yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk 

teks naratif. Terkait dengan display data, peneliti menyajikannya dalam 

bentuk tabel yang terdapat pada lampiran di halaman 238-241.
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3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi )

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang 

dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, 

kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu 

diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data 

maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak 

menyimpang. Verifikasi pada penelitian ini terdapat pada halaman 170-

186.


