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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitiani inii merupakani jenis penelitian lapangan yang akan dilkaksanakan 

di Kota Kendari. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif 

Kualitatif.Deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan sekaligus 

meringkas berbagai kondisi, situasiari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil 

wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. 

3.2. Waktu dan Tempat Lapangan 

1. Tempat penelitian 

Penelitian dilaksanakan bulan Maret tanggal 1 hingga April tanggal 1 tahun 

2021 disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di tiga Perguruan Tinggi Kampus Umum di 

Kota Kendari diantaranya :Universitas Haluoleo, Universitas Muhamadiyah Kendari 

Dan Sekolah Tinngi Ilmu Ekonmi 66 Kendari dan sepuluh industri pasar halal di 

Kota Kendari diantaranya : Zoya,  Aulya Hijab Glosir, Maia Shop, Fia fashion, 

Qesya, M`colection, Ravardan Colection, Nobi, Toko Busana Muslim Baruga, 

Busana Muslim Kendari dan Shoppe Shop. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Data dapat di definisikan sebagai sekumpulan informasi atau angka hasil 

pencatatan atau suatu kejadian yang digunakanuntuk menjawab permasalahan 

penelitian. (Martono, 2014) 
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Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer 

dan data skunder.Sumber data menurut Suharsini Arikunto adalah “objek dari mana 

data itu diperoleh”.(Ari Kunto, 2014). Maka sumber data adalah asal dari mana data 

itu diperoleh  dan didapatkan peneliti, baik melalui observasi, angket, wawancara 

maupun dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut : 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan 

yaitu Mahasiswi Universitas Haluoleo, Universitas Muhamadiyah Kendari Dan 

Sekolah Tinngi Ilmu Ekonmi 66 Kendari dan sepuluh penyedia lapak fashion muslim 

Zoya,  Aulya Hijab Glosir, Maia Shop, Fia fashion, Qesya, M`colection, Ravardan 

Colection, Nobi, Toko Busana Muslim Baruga, Busana Muslim Kendari. Dalam hal 

ini, proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan sumber 

utama yang jadi objek utama yaitu milenial muslim. Data primer ini didapatkan 

dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi secara langsung yang 

berhubungan dengan Fashion muslim milenial dan dampak terhadap industri pasar 

halal di Kota Kendari. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperleh melalui buku-buku, hasil penelitian 

atau data yang mendukung pembahasan, yaitu data yang di inginkan untuk 

melengkapi data pokok perolehan dari perpustakaan fashion milenial muslim, jenis-

jenis fashion, dan juga data-data yang mengenai kota kendari, visi misi, struktur 



 

24 
 

organisasi dan lain-lain. Data lain yang digunakan adalah dengan mengkaji literature 

yang berkaitan dengan fashion milenial muslim. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian.Dalam 

hal ini, peneliti berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi 

penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilokasi 

yang ada dilapangan.Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi 

dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan 

tersebut.Adapun yang dilakukan yaitu observasi dengan melihat kondisi terkait 

fashion muslim milenial dan dampak industri pasar halal di kota Kendari. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pernyataan 

langsung kepada responden oleh peneliti atau pewawancara atau jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkap denga alat perekam.Wawancara dialakukan kepada 

generasi milenial muslim dan penyedia lapak fashion muslim. Untuk memperoleh 

data peneliti menggunakan wawancara berstruktur yang dilakukan berdasarkan 

pertanyaan dengan magsud dapat mengontrol dan mengantur dalam wawancara 

dalam wawancara terstruktur semua pertanyaan telah dipersiapkan dan dirumuskan 

sebelumnya secara tertulis. 

 



 

25 
 

3. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan peryataan 

tertulis untuk dijawab secara tertulis juga oleh informan.Angket merupakan 

pertanyaan tertulis untuk digunakan memperileh informasi dari respon den yaitu di 

tiga Perguruan Tinggi Kampus Umum di Kota Kendari diantaranya  Universitas 

Haluoleo, Universitas Muhamadiyah Kendari Dan Sekolah Tinngi Ilmu Ekonmi 66 

Kendari dan sepuluh industry pasar halal di Kota Kendari diantaranya Zoya,  Aulya 

Hijab Glosir, Maia Shop, Fia fashion, Qesya, M`colection, Ravardan Colection, Nobi, 

Toko Busana Muslim Baruga, Busana Muslim Kendari.  

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperolah data dan 

infprmasi dalambentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa 

laporan serta keterangan yang dapat didukung peneliti. (Sugiyono, 2015) 

1.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menusun secara sistematis 

data yang diperoleh oleh wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan keunit-unit, melakukan 

sintesis, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan diplajari 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. (Sugiyono, 2010) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, dicara tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas. 
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1. Penyajian data 

Setelah di lakukannya peneliti maka reduksi data maka yang dilakukan 

selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sejenisnya 

dengan mendisplay data maka akan mempermudah dalam memahami apa yang yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahama. 

2. verifikasi 

Pengumpulan data pada tahap awal yaitu dengan menghasilkan kesimpulan 

sementara nilai di;lakukan verifikasi (penemuanbukti-bukti atau fakta-fakta yang 

terjadi dilapangan) dapat mengeluarkan kesimpulan awal atau menghasilkan 

kesimpulan yang baru. Langkah terakhir dari analisis dan pengelolaan data adalah 

penarikan kesimpulan. Teknik digunakan untuk mengambl kesimpulan dari data-data 

yang telah dirangkai  sehingga peneliti dapat menghasilkan kesimpulan seperti yang 

diinginkan. 

1.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi, teknik ini dilakukan dengan menggunakan sesuatu selain data yang 

ada.Teknik ini berfungi untuk mengecek kebenaran dan keakuratan penelitian.Pada 

penelitian ini, penilis menggunakan tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, 

trianggulasi teknik, dan triangulasi waktu. (Sugiyono, 2005) 

1.  Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas dengan cara mengcek data 

yang diperoleh melalui beberapa sumber. Padas umber tersebut didapat 

melalui observasi, wawancara, atau dokuntasi sampai data akurat. 
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2.    Triangulasi teknik yaitu pengujian kredibilita data dengan cara mengcek data 

dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda, data dapat diperoleh melalui wawancara, lalu dicel mellui observasi 

ataupun dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik pengujian kredibilitas adata 

tersbut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan 

diskusi levih lanjut kepada sumber data yang bersangktan atau yang lain 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 

3.  Triangulasi waktu yaitu melakukan pengcekan kredibilitas data yang 

dilakukan melalui pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau stuasi yang berbeda, maka dilakukan dilakukan secara berulang-

ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


