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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan dilapangan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Baghdad dan Taylor yang dikutip oleh 

Lexy J. Moeleong, bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah “prosedur” 

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

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
24

 Pendekatan penelitian 

menggunakan pendekatan penelitian deskriptif.
25

 Untuk menganalisa persepsi 

semester lima jurusan pengembangan masyarakat Islam terhadap busana hijab. 

Metode deskriptif ini dipilih karena dianggap lebih sesuai untuk mendapatkan 

data yang shahih dan realibel tentang aspek-aspek yang diteliti. Dengan 

metode penelitiandapat dilakukan pengamatan yang lebih mendalam dan teliti 

terhadap objek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Dakwahdan 

Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian ini penulis rencanakan dalam waktu dua 

bulan, yaitu 30 Juli sampai 23 Sebtember 2016. 
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C. Sumber Data 

Keseluruhan data yang diperlukan terdiri dari dua bagian, yakni primer 

dan sekunder. Data primer diperoleh dari  hasil wawancara yang dilakukan 

kepada masing-masing informan. Adapun data sekunder diperoleh dari 

observasi dan hasil dokumentasi. 

D. Informan Penelitian 

Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling.
26

 dimana informan ditentuan berdasarkan tujuan 

penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah mahasiswi Semester 

lima jurusan pengembangan masyarakat Islam. Selain itu untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang baik maka dilakukan triangulasi, jadi dalam penelitian ini 

akan mendapatkan data melalui wawancara kepada informan pendukung yang 

terdiri dari sepuluh mahasiswi semester lima jurusan pengembangan 

masyarakat Islam. 

  Tabel 1 

InformanPenelitian 

 

NO InformanPenelitian Jabatan 

1 NurzannahSilegar Mahasiswa 

2 FebbyWulandari Mahasiswa 

3 Ceria Witi Mahasiswa 

4 Masyita Mahasiswa 

5 MoralelyHedrayani Mahasiswa 

6 Suryani Mahasiswa 
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7 AyuKarmaini Mahasiswa 

8 SuciHardiana Mahasiswa 

9 YendaraWasini Mahasiswa 

10 ViraDeura Mahasiswa 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data maka penulis mengguanakan teknik 

pengumpulan data yang berupa : 

1. Observasi Partisipant adalah suatu proses pengamatan yang dilakuakan 

oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-

orang yang akan diobservasi.
27

 Observer berlaku sungguh-sungguh seperti 

anggota dari kelompok yang akan diobservasi. Apabila observer hanya 

melakukan pura-pura berpartisipasi dalam kehidupan orang yang akan 

diobservasi tersebut dinamakan Quasi Partisipant Observation. Dalam 

observasi partisipan perlu diperhatikan beberapa hal untu kmeningkatkan 

kecermatan. Pertama adalah persoalan pencatatan yang harus dilakukan 

diluar pengetahuan orang-orang yang sedang diamati. 

2. Wawancara yaitu proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab melalui percakapan sambil bertatap muka antara penanya 

dengan sipenjawab.
28

 

3. Dokumentasi, cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. 
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Dalam desain penelitiannya, peneliti harus menjelaskan dokumen apa yang 

dikumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkan dokumen tersebut. 

Pengumpulan data melalui dokumen bisa menggunakan alat kamera 

(Video Shooting), atau dengan cara fotokopi.
29

 

F. Validitas Data 

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah 

digali,digunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Lincoln dan Guba dalam Moleong. Untuk menguji keabsahan data atau 

kesimpulan dari hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data 

yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat 

kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan : 

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang 

dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk 

memahami dan mendapatkan data secara mendalam, di samping memang 

dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Ini terutama 

dilakukan karena peneliti sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, 

sehingga mudah untuk menghindari keberadaan subjek apakan berdusta, 

atau berpura-pura. 

2. Triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

bahan perbandingan terhadap data itu.
30

 Pada dasarnya penelitian 

melakukan triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data atau 
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informasi yang di peroleh di lapangan, baik dengan cara membandingkan 

(misalnya data hasil pengamatan dengan hasil wawancara), 

membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi, dan seterusnya. 

Semakin banyak informan tentu semakin banyak pula informasi yang 

peneliti peroleh yaitu mahasiswi pengembangan masyarakat Islam. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data bertujuan menganalisa data yang telah terkumpul 

dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan disusun secara 

sistematis, maka penulis akan menganalisa dengan menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif,  yaitu mengolah data yang masih dalam bentuk kata-kata 

atau simbol sesuai dengan data yang di dapat selama di lapangan.
31

 Dilakukan 

dengan tiga cara yaitu pemprosesan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data. 

Setelah data dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka selanjutnya melakukan 

reduksi data dengan jalan membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman yang 

inti. Selanjutnya dikategorikan sambil membuat koding dan tahap akhirnya 

adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Kemudian diakhiri dengan 

penafsiran data. 
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