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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan  penelitian lapangan (field research), 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada kenyataan 

lapangan dan apa yang dialami reponden, penelitian ini berlokasi di kota 

Banjarmasin.  

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang penyuka sesama jenis yang ada 

di Kota Banjarmasin. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah sesuai dengan 

rumusan masalah yaitu keberagamaan penyuka sesama jenis yang berada di kota 

Banjarmasin, faktor-faktor yang mempengaruhi keberagamaan penyuka sesama 

jenis di kota Banjarmasin, serta usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 

keberagamaan penyuka sesama jenis di kota Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

 Data yang digali dalam penelitian ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian 

yaitu: 

1. Data Primer (data pokok) 

Yaitu data yang merupakan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian, berupa data tentang  keberagamaan penyuka sesama jenis di 

kota Banjarmasin, faktor-faktor  yang mempengaruhi keberagamaan penyuka 



47 

 

sesama jenis, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberagamaan 

mereka. 

2. Data Sekunder (data Pelengkap) 

Yaitu data yang menambah keabsahan dalam penelitian ini, yaitu meliputi 

data tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu letak/lokasi geografis kota 

Banjarmasin dan gambaran umum identitas para responden. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a.) Responden, yaitu 3 orang penyuka sesama  jenis yang tempat 

nongkrongannya berbeda-beda. 

b.) Informan, merupakan orang yang mengetahui keberadaan penyuka 

sesama jenis. 

b.) Dokumen, yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan dan arsip yang 

berkenaan dengan masalah yang diteliti. 

D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian lapangan (field research method), yaitu penulis secara langsung terjun 

kelapangan dalam  menggali data yang  diperlukan. 

Adapun  teknik  pengumpulan data  yang  penulis  lakukan  yaitu: 

1. Observasi, yaitu penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk melihat 

lebih dekat  permasalahan yang diteliti, pengamatan ini penulis lakukan 

melalui pertemuan, pergaulan dan berinteraksi. 

2. Wawancara, yaitu  penulis  mengadakan  tanya  jawab langsung dengan 

responden untuk memperoleh data yang diperlukan. 
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3. Dokumentasi, yaitu penulis menggali data, catatan dan arsip yang berkenaan 

dengan masalah yang diteliti. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam pengolahan data disini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Koleksi Data, yaitu penulis menghimpun data dari sumber data di lapangan 

agar mempermudah untuk dipelajari. 

2. Editing Data, yaitu penulis mempelajari data yang telah dikumpulkan  

kemudian  mengadakan  penyaringan terhadap data tersebut  agar sesuai 

dengan keperluan penelitian.   

3. Klasifikasi Data, penulis mengadakan pengelompokan atau penggolongan 

data sesuai dengan jenis data masing-masing. 

4. Interpretasi Data, yaitu penulis memberikan penjelasan terhadap yang 

disajikan sehingga mempermudah untuk dipahami. 

Sedangkan analisis data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, 

membuang, menggolongkan data untuk menjawab permasalahn. Data yang sudah 

terkumpul, kemudian diolah, selanjutnya diuraikan dalam penyajian data dalam 

bentuk deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menguraikan data dengan kata-

kata, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode induktif dengan 

kaidah yang digunakan dalam penelitian ilmiah. 
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F. Waktu dan Jadwal Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terancana dan terjadwal, maka diperlukan jadwal 

waktunya, sebagai berikut: 

1. Penjajakan awal kelokasi penelitian  : 1 minggu 

2. Penyusunan proposal   : 2 minggu 

3. Konsultasi untuk pengajuan dan persetujuan judul          : 1 minggu 

4. Melaksanakan seminar dan perbaikan proposal  : 2 minggu 

5. Menyiapkan surat-surat untuk keperluan penelitian : 1 minggu 

6. Menyiapkan Instumen Pengumpulan Data (IPD) : 1 minggu 

7. Penelitian Lapangan    : 6 minggu 

8. Mengolah, menyajikan, dan menganalisis data   : 4 minggu 

9. Konsultasi dan revisi         : 2 minggu 

10. Penggandaan dan penjilidan                                         : 1 minggu 

  Jumlah                          21 minggu 

 

 


