
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian yang dipilih adalah Universitas Kristen Satya 

Wacana (UKSW) di FKIP PGSD yang berlokasi di jalan Diponegoro 52-60 

Salatiga. Alasan pemilihan FKIP PGSD sebagai obyek penelitian sebagian 

dari mahasiwinya mengenakan jilbab pada saat kuliah.  

 

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif explanatoris. Alasan 

peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif explanatoris karena disini 

peneliti ingin menggambarkan fenomena atau tren mode busana jilbab di 

tengah kampus kristen yaitu di fakultas FKIP-PGSD. Selain itu peneliti ingin 

menjelaskan  bagaimana mahasiswi tersebut memaknai jilbab yang mereka 

pakai dan melalui jilbab tersebut apakah mahasiswi tersebut sudah 

mengkomunikasikan identitas seorang muslimah. Jenis penelitian deskriptif 

dilakukan untuk mengambarkan realitas yang sedang terjadi dan bertujuan 

untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat tentang fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.  

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif memahami fenomena sosial melalui gambaran 

holistik dan memperbanyak pemahaman yang mendalam (Moleong, 2007;11). 

Laporan penelitian akan berupa kutipan-kutipan untuk memberi gambaran 

penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa saja berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, atau dokumen 

publikasi lainnya. 

  Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menghasilkan suatu uraian 

mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari 

suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertenu dalam suatu konteks 

setting tertentu yang dikajidari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan 

menyeluruh (Ruslan, 2003:213). 

 

 



3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1  Jenis Data 

 Data primer  

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dari subjek penelitian di lapangan baik melalui proses 

wawancara maupun pengamatan langsung. Data yang didapat 

dengan hasil wawancara dengan lima mahasiswi berjilbab di 

FKIP PGSD. Data primer juga diperoleh dari hasil wawancara 

dengan teman-temannya dari mahasiswi yang berjilbab.  

 Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

sumber kedua selain data lapangan seperti data literarur buku, 

majalah, internet, hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder 

digunakan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder pada 

penelitian ini berupa data-data yang peneliti temukan di internet 

maupun dibuku.  

 

3.3.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengmpulan data atau pengambilan data dilaksanakan 

dengan observasi, dimana peneliti mengamati mahasiswi-mahasiswi 

yang berjilbab di fakultas FKIP khususnya di FKIP-PGSD. Peneliti 

mencari mahasiswi berjilbab yang mau menjadi informan.  

 Setelah mendapatkan lima mahasiswi yang berjilbab di fakultas 

FKIP-PGSD, peneliti mencoba menggali dan mengumpulkan data 

empirik, dan melakukan pemahaman terhadap mahasiswi yang 

berjilbab secara deskriptif. Untuk itu di butuhkan dua cara 

mengumpulkan data yaitu: observasi, wawancara (interview) dan 

dokumentasi.  

 Observasi 

 Metode observasi dilakukan langsung terhadap subjek 

penelitian, yaitu mahasiswi yang berjilbab di FKIP-PGSD.  

Observasi merupakan sistematika pengumpulan data dimana 

penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 



sistematis dan teratur serta gejala-gejala yang akan diteliti. 

Observasi dilakukan dilokasi penelitian. Observasi ini 

bertujuan untuk melihat keberadaan mahasiswi yang berjilbab 

di tengah kampus kristen yaitu UKSW.  

 

 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dimana peneliti mengumpulkan 

bahan-bahan empirik seperti hasil wawancara dengan subjek 

peneliti untuk membantu pengmpulan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dokumen pribadi penulis 

dan catatan lain hasil wawancara dengan mahasiswi yang 

berjilbab sangat penting.  

 

 Wawancara 

 Interview (wawancara) merupakan alat pengumpulan 

data yang sangat penting dalam penelitian komunikasi kualitatif 

yang melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku, actor) 

sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk 

diteliti (Pawito, 2007:133). 

  Di sini peneliti menggunakan tipe wawancara dengan 

menggunakan pedoman wawancara (interview guide) pada 

umumnya dimaksudkan untuk kepentingan wawancara yang 

lebih mendalam dengan lebih memfokuskan pada persoalan-

persoalan yang menjadi pokok dari minat penelitian. Pedoman 

wawancara mengarahkan peneliti mengenai data mana yang 

akan lebih dipentingkan. Hal demikian akan lebih 

mempermudah langkah-langkah sistematisasi data. Pedoman 

wawancara biasanya tidak berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau 

informasi apa yang ingin didapatkan dari informan yang nanti 

dapat dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan, 

konteks, dan situasi wawancara. 



  Interview (wawancara), dimana peneliti melakukan 

dialog atau wawancara mendalam dengan bertatap muka secara 

langsung kepada mahasiswi yang berjilbab selaku subjek 

penelitian. Selain itu di sini peneliti juga melakukan wawancara 

dengan teman atau kerabat dekat dari mahasiswi yang berjilbab 

yang menjadi subjek penelitian. Wawancara dengan kerabat 

dekat dilakukan agar disini peneliti bisa mendapatkan 

perbandingan antara yang diucapkan oleh subjek peneliti 

dengan apa yang diucapkan oleh kerabatnya sendiri.  

  Penelitian ini dilakukan setelah proposal penelitian dan 

pedoman pertanyaan selesai, serta mendapatkan mahasiswi 

yang berjilbab (sebagai subjek penelitian) yang menjadi sumber 

informasi tentang pokok masalah yang menjadi perhatian 

peneliti.  

  Penelitian dimulai pada bulan Januari 2013, peneliti 

mencari teman peneliti yang kuliah di fakultas FKIP-PGSD 

agar dapat membantu peneliti lebih mudah mencari mahasiswi 

yang berjilbab. Setelah mendapatkan beberapa mahasiswi 

berjilbab, peneliti mencoba beradaptasi dengan mereka terlebih 

dahulu dengan mengenalnya satu persatu.  

  Setelah melakukan adaptasi beberapa minggu antara 

peneliti dengan  beberapa mahasiswi berjilbab keakrabannya 

yang terjalin cukup baik. Maka disetiap kesempatan, penulis 

mencoba melakukan wawancara tanpa sepengetahuan informan 

bahwa ia sedang di wawancarai. Dengan mengajaknya bercerita 

tentang dirinya. Dengan adanya mengawali percakapan yang 

dimulai tentang perkuliahan di FKIP-PGSD itu seperti apa, 

kemudian peneliti mencoba mengarahkan pembicaraan tentang 

alasan dia mau menggunakan jilbab di tengah kampus nasrani 

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang peneliti buat. 

Dengan memberikan pertanyaan tersebut, peneliti juga harus 

berhati-hati dalam bertanya agar informan tidak tersinggung.  

  Wawancara pertama dengan informan yang bernama 

Nia pada tanggal 7 januari di kampus UKSW. Sebelum 



melakukan wawancara peneliti dengan informan melakukan 

pendekatan terlebih dahulu agar informan merasa nyaman 

dengan peneliti sehingga informasi yang di butuhkan bisa 

didapat. Nia sangat terbuka ketika peneliti wawancarai namun 

ketika peneliti wawancara ke hal yang lebih pribadi dia masih 

agak malu-malu. 

  Wawancara kedua dengan informan yang bernama S, 

pada tanggal 14 Februari 2013 di tempat kos-kosan pacarnya 

yaitu di kemiri depan SMP Kristen 1 Salatiga. Saat itu S agak 

takut untuk peneliti wawancara karena dia berpikiran 

pertanyaan yang akan di ajukan susah. Sampai akhirnya 

peneliti memberikan penjelasan tentang judul skripsi yang 

peneliti ambil dan akhirnya Sri paham setelah peneliti 

menjelaskan pertanyaan yang akan peneliti ajukan hanya 

seputar jilbab. Lalu S akhirnya merasa enjoy selama peneliti 

mengajukan pertanyaan ke dia walaupun masih agak malu-

malu saat menjawab. Setelah semua informasi yang peneliti 

inginkan cukup maka tak lupa juga peneliti menulis ulang 

semua informasi dari hasil wawancara dengan Sri agar tidak 

ada informasi yang hilang.  

  Pada hari dan tanggal yang sama pula yaitu tanggal 14 

Februari 2013 pukul 19.00 malam peneliti melakukan 

wawancara Ana, wawancara ini dilakukan di kos-kosan tempat 

Ana tinggal yaitu di daerah Kauman. Ana sangat terbuka sekali 

dengan peneliti ketika peneliti melakukan wawancara 

dengannya.  

  Kegiatan wawancara kemudian berlanjut dengan 

informan yang bernama Javid. Informan tersebut sebelumnya 

memang deket dengan peneliti. Dia sangat terbuka sekali 

dengan peneliti ketika peneliti wawancarai karena peneliti dan 

informan teman jadi dia lebih nyaman saat bercerita maupun 

wawancara dengan peneliti.  

  Tanggal 17 Februari 2013 wawancara dilakukan dengan 

informan yang bernama Ina yang berasal dari daerah 



Temanggung. Wawancara dilakukan di puri satya kost tempat 

tinggal dia saat ini. Peneliti kenal Ina awalnya peneliti 

dikenalkan oleh teman peneliti. Setelah peneliti  rasa semua 

informasi telah diperoleh, peneliti kemudian menulis ulang 

semua informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

Ina.  

  Setalah berhasil melakukan wawancara dengan 

beberapa mahasiswi yang berjilbab, peneliti merangkum dan 

menyajikan semua hasil wawancara secara naratif dengan 

menggunakan bahasa ilmiah, namun disini peneliti tidak hanya 

berhenti melakukan wawancara dengan mahasiswi yang 

berjilbab, namun peneliti juga melakukan wawancara dengan 

teman dekat dari informan yang menjadi subjek peneliti.  

   

3.4 Unit Analisa dan Unit Amatan 

  Unit analisa  

Unit analisa adalah tentang pokok atau subyek utama dari penelitian 

yang sedang diteliti. Unit analisa bisa berupa orang, keluarga, 

organisasi, interaksi, bisa phenomena lain. Dalam penelitian ini adalah 

makna jilbab dalam mengkomunikasikan identitas muslimah oleh 

mahasiswi FKIP-PGSD.  

  Unit amatan 

Unit amatan disini adalah mahasiswi berjilbab yang kuliah di UKSW 

khususnya di FKIP PGSD UKSW Salatiga.  

 

3.5 Sumber Informasi 

  Sumber informasi adalah orang, institusi, atau data yang tersedia yang 

dapat memberikan informasi atau data yang bisa diperoleh lewat wawancara 

atau perekaman. Sumber informasi dapat disebut sebagai respondent (yang 

memberi respon kalau ditanya) ketika sumber informasi memberikan 

keterangan terutama tentang apa yang dialami menyangkut dirinya sendiri atau 

organisasinya sendiri. Sumber informasi dalam penelitian disini adalah 



mahasiswi yang berjilbab di UKSW yaitu FKIP PGSD serta sumber informasi 

bisa di dapat dari teman salah satu mahasiswi yang berjilbab.  

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Hasil analisa data dapat diperoleh dari menggambarkan dan 

menjelaskan bagaimana mahasiswi berjilbab memaknai jilbab yang mereka 

pakai dan apakah sudah mencerminkan identitas seorang seorang muslimah. 

Dalam penelitian ini proses analisa data dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Proses analisisnya dilakukan terus dan 

berkelanjutan selama perjalanan penelitian. Hal ini dilakukan karena analisis 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran khusus yang bersifat menyeluruh 

tentang apa yang tercakup dalam masalah yang diteliti. Hasil dari wawancara 

dan pengamatan yang telah terkumpul tersebut diolah melalui analisi data 

(Moleong, 2006). Adapun langkah-langkah dari proses analisa data itu adalah: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari 

catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik 

dan diverifikasikan. Dalam penelitian ini langkah pertama adalah 

pengumpulan data yaitu dengan proses mencari informasi tentang hal-hal 

yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian melalui sumber-

sumber tertulis dari buku-buku, melihat secara langsung tren jilbab di 

FKIP-PGSD. 

 

2. Penyajian Data 

Langkah kedua, sajian data dalam hal ini proses pengumpulan 

data dilanjutkan dengan pembuatan data deskripsi explanatoris tentang 

makna jilbab dalam mengkomunikasikan identitas muslimah, refleksi 

dengan pemikiran penulis, reduksi data dan sajiannya. Sehingga unit-unit 

penelitian mahasiswi berjilbab cukup lengkap, reduksi data dan sajian 



data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Kemudian peneliti menyusun analisis secara 

deskriptif kualitatif yang logis yang diarahkan pada permasalahan 

penelitian tentang makna jilbab dalam mengkomunikasikan identitas 

muslimah. 

3. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Proses analisa data demi mendapatkan keabsahan data-data 

yang telah terkumpul menggunakan analisis triangulasi yaitu 

menganalisi jawaban dari subjek penelitian dengan meneliti 

kebenarannya dengan sumber data-data lainnya (data empiric) yang 

dijadikan bahan penelitian. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian 

adalah triangulasi sumber, triangulasi teori dan triangulasi metode 

(Krisyantoro, 2006:71). 

a. Triangulasi Sumber adalah cara membandingkan dan mengetahui 

derajat kebenaran dari suatu informasi yang  diperoleh dari 

sumber yang berbeda. 

b. Triangulasi Teori adalah cara untuk memanfaatkan beberapa 

teori yang dipadukan dengan data yang diperoleh. 

c. Triangulasi Metode adalah cara yang digunakan untuk menguji 

kebenaran data atau temuan penelitian dari proses observasi dan 

wawancara.  

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data-data direduksi, disajikan dan dicek keabsahannya 

dengan triangulasi data maka yang terakhir adalah penarikan 

kesimpulan. Dimana sekumpulan informasi yang tersusun tadi memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan berdasarkan data yang 

sudah di cek dan disajikan. Agar peneliti mengetahui secara utuh hasil 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


