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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1PendekatandanJenisPenelitian 

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan 

dalampenelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010:6). 

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 

yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif yang 

digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

mengenai penerimaan pembaca pada rubrik hijab tutorial majalah 

MUSMAGZ. 

3.2Teknik Penentuan Informn 

Dalam menentukan informan, peneiliti menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik dalam non-probability sampling yang 

berdasarkan kepada kriteria yang dimiliki oleh subjek yang dipilih kriteria 

tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan 
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Menurut Sugiyono (2012:221) dalam bukunya 

MemahamiPenelitianKualitatif,penentuan sampel atau informan dalam 

penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang 

maksimum,karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan 

sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Mereka yang sering membaca majalah MUSMAGZlebih dari 

satu tahun, dan masih mengikuti perkembangan majalah 

MUSMAGZ sampai saat ini. 

2. Mereka anggota aktif dalam komunitas hijaber Maliki Sisterhood 

Berdasarkan kriteria tersebut maka dari 35 informn dari anggota 

komunitas hijaber Maliki Sisterhood, peneliti mendapatkan 7 informan 

yang memenuhi kriteria tersebut. 

No Nama Jurusan Angkatan 

1 Siti Ramadhani Bahasa & Sastra Inggris 2012 

2 Nuri Afina Bahasa & Sastra Inggris 2015 

3 Faiqoh Mahmud Manajemen 2014 

4 Ita Tuhfa Teknik Arsitektur 2014 

5 Amalia Hd Ekonomi 2014 

6 Sabrina Izzah Bahasa & Sastra Inggris 2014 

7 Siti Mutiara Pendidikan Bhs. Arab 2014 
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3.3InformanPenelitian 

Informndalampenelitianiniadalah7 anggota aktif 

komunitasHijabers  Maliki Sisterhoodyang  telahlama membacamajalah 

MUSMAGZ.  

Merekajugamengikutiperkembanganmajalahinisampaisekarang.Dari 

kegiatan observasi, peneliti mendapatkan tujuh informan yang memenuhi 

kriteria. Ketujuhinformandalampenelitianiniadalahmahasiswidarikampus  

yang  samadenganusia  yang  berbeda. 

3.4  Waktu dan lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 10 - 13Maret 2017. Penelitian ini 

mengambil lokasi di Sekretariat komunitas hijaber maliki sisterhood di 

area kampus Universitas Islam Negri Malang, Karena komunitas ini 

adalah sekumpulan dari mahasiswi UIN Malang. 

3.5TeknikPengumpulan Data 

Teknikpengumpulan  data  yang  

digunakandalampenelitianiniadalah: 

a. Wawancara 

Menurut Haris (2010) yang mengutip Stewart & Cash, wawancara 

diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran 

atau berbagi aturan, tanggung jawab, dan perasaan, kepercayaan, motif, 

dan informasi. 
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Bentuk wawancara yang akan dilakukan adalah wawacara Semi-

Terstruktur, dengan isi yang tertulis pada pedoman wawancara hanya 

berupa topik-topik pembicaraan saja yang mengacu pada tema sentral, 

sehingga peneliti bebas berimprovisasi sesuai dengan situasi dan alur 

alamiah namun tetap pada topic yang telah ditentukan. Namun, peneliti 

tetap mempunyai standar pertanyaan sesuai topik pembicaraan yang 

terlampir dalam draf wawancara yang peniliti susun. 

b. Dokumentasi 

Selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga 

menggunakan dokumentasi (foto dan dokumen) pada saat penelitian 

berlangsung, dokumentasi ini berupa foto dan dokumen diambil saat 

wawancara terhadap informan. 

3.6 TeknikAnalisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis model interaktif yang menurut Miles dan Huberman (dalam Idrus, 

2009 :147-148) mengandung 4 hal utama yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keempat proses tersebut 

berlangsung sebelum pengumpulan data, selama desain pembelajaran dan 

perencanaan, selama pengumpulan data sebagai analisis awal dan 

sementara dilakukan dan selama pengumpulan data sebagai hasil jadi telah 

mendekati dan selesai. Maka dibawah ini akan dijelaskan keempat proses 

tersebut: 
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a.Pengumpulan data 

Proses pengumpulan data yang dilakukan menggunakan tiga cara 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi seperti yang telah dijelaskan 

dalam sub-bab sebelumnya. 

b. Reduksi data 

Proses reduksi data adalah proses memilah-milah data yang 

diperlukan dan sangat berhubungan dengan penelitian, namun tidak serta 

merta membuang data yang kurang berhubungan karena data tersebut bias 

digunakan untuk menunjang penelitian. 

c. Penyajian Data 

Data yang telah terkumpul akan disajikan melalui uraian singkat 

namun dapat menjelaskan keseluruhan yang dimaksudkan dan bersifat 

naratif dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

d. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Proses penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data yang 

diperlukan telah terkumpul dan bukti-bukti pendukung penelitian telah 

didapatkan melalui berbagai proses sebelumnya, kesimpulan akan selalu 

bersifat sementara selama ada bukti-bukti kuat pendukung penelitian yang 

ditemukan diproses pengumpulan data berikutnya.Alur model penelitian 

interaktif seperti yang telah peneliti jelaskan diatas sebagai berikut : 
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Model Interaktif Analisis Data Miles - Huberman 

Sumber: Idrus, Muhammad.2009.Metode Penelitian Ilmu Sosial ; edisi kedua. Jakarta 

: Erlangga hal :148 

 

3.7 Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul, peneliti akan 

menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi adalah teknik 

pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, 

sedangkan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong 

2015:330). 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Penarikan 

Kesimpulan/ 

Verifikasi 

Penyajian Data 



 
 

31 
 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data 

dengan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang berarti 

membandingkan mencek ulang derajat kepercayaan suatu informan yang 

diperoleh melalui sumber yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk cross 

check terhadap apa yang dikatakan sumber (Moleong, 2014: 330). 


