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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan 

karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat 

dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, 

formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, 

karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu 

budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. (Meleong, Lexy, J. 2017:6). 

       Penelitian kualitatif deskriktif ini untuk menggambarkan apa saja style jilbab 

remaja di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dan apa 

motivasi remaja menggunakan jilbab di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, 

Kabupaten Kolaka Timur. 

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan setelah proposal 

diseminarkan, dengan pertimbangan bahwa waktu tiga bulan tersebut 

sudah cukup bagi peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

       Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Atula, Kecamatan 

Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Pemilihan tempat didasarkan atas 

pertimbangan setelah peneliti melakukan observasi pra penelitian dengan 

melihat banyaknya remaja menggunakan jilbab, sehingga peneliti ingin 

mengetahui style jilbab remaja dan apa motivasi remaja di Kelurahan 

Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur menggunakan jilbab. 
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3.3  Sumber Data Penelitian 

3.3.1 Sumber Data Primer 

       Sumber Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Metode yang dapat 

digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu metode survey dengan 

teknik wawancara dan dokumentasi serta metode observasi. Adapun yang 

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah remaja muslimah 

yang berusia 15-18 tahun yang belum menikah di Kelurahan Atula 

Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. 

3.3.2 Sumber Data Sekunder 

       Sumber Data sekunder dijadikan sebagai pelengkap dalam 

mendukung data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu, 

diperoleh data dari buku-buku mengenai jilbab, motivasi, dan gambaran 

umum mengenai Kelurahan Atula, internet untuk mengakses foto-foto 

style jilbab yang ada dibagian kajian pustaka, untuk mengakses ayat al-

qur’an dan hadist, jurnal pendidikan yang bertema mengenai jilbab, style 

jilbab, motivasi dan penjelasan mengenai remaja. Dilakukan dengan cara 

mengakses melalui internet, membaca serta mengkajinya yang berkaitan 

dengan judul penelitian ini.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

       Data adalah fakta yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan 

masalah/menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari 

berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama 

kegiatan penelitian berlangsung. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam 
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teknik pengumpulan misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, 

atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan (transkrip). Dalam 

pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

3.4.1 Wawancara 

        Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini didasarkan 

pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali 

apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti dan bahkan peneliti 

dapat mendalami informasi yang tersembunyi jauh dalam diri subjek 

penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup 

hal-hal yang bersifat lintas waktu. (Almanshur & Ghony, 2012:165). 

       Dengan melihat penjelasan di atas, jadi wawancara dalam penelitian 

ini  dilakukan melalui wawancara tertutup dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada remaja dengan kisaran umur 15-18 tahun yang 

berjumlah 11 orang yang belum menikah guna untuk mengetahui style 

jilbab apa yang mereka sukai dan gunakan dan motivasi remaja 

menggunakan jilbab di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten 

Kolaka Timur. Teknik wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab 

untuk melaksanakan kegiatan wawancara dengan informan secara luwes 

dan kondusif, pewawancara memperhatikan keadaan informan yang akan 

diwawancarai dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan.  
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3.4.2   Observasi 

       Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan sebagai proses 

melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku yang diteliti 

secara sistematis untuk suatu tujuan. Observasi suatu kegiatan mencari 

data yang digunakan untuk memberikan kesimpulan atau hipotesis 

dalam suatu persoalan (Herdiansyah. 2015:215). 

       Metode observasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data 

tentang motivasi remaja menggunakan jilbab di kelurahan Atula, 

Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Adapun yang diamati 

pada saat observasi adalah style jilbab remaja.. Observasi ini dilakukan 

dengan melihat pedoman. 

3.4.3 Dokumentasi 

       Studi dokumen banyak dimanfaatkan pada peneltian kualitatif karena 

merupakan sumber yang stabil, sifatnya alamiah, berguna sebagai bukti 

suatu pengujian dan hasilnya dapat membuka pemahaman terhadap 

sesuatu yang diselidiki. Data dalam studi dokumen dikumpulkan dengan 

cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen  

tertulis, gambar (foto). (Ardiyanto & Fajaruddin,2019:84) 

       Dengan melihat penjelasan di atas dokumentasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah buku mengenai gambaran umum Kelurahan 

Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur dan didukung 

dengan gambar (foto) bangunan umum dan foto remaja di Kelurahan 

Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur..  
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3.5 Teknik Pengolahan Data 

       Menurut Mudjiaraharjo dalam Sujarweni (2014) analisis data adalah 

sebuah kegiatan untuk mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi 

kode atau tanda dan mengkategorikan sehingga memperoleh suatu jawaban 

berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. 

       Penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles dan 

Hiberman yaitu yang komponennya terdiri dari reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

3.5.1  Reduksi Data 

       Reduksi data adalah menyederhanakan, memilih serta memusatkan 

perhatian pada hal-hal yang sangat dibutuhkan dari data  yang telah 

diperoleh dalam penelitian ini. Tahap ini digunakan untuk memudahkan 

peneliti dalam memproses dan memberikan gambaran yang  lebih jelas 

mengenai style jilbab dan motivasi remaja menggunakan jilbab di 

Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur. 

3.5.2 Penyajian Data (Data Display) 

       Setelah data direduksi maka data yang diperoleh didisplay, yakni 

dengan menyajikan sekumpulan data dan informasi mengenai style 

jilbab remaja dan motivasi remaja menggunakan jilbab di Kelurahan 

Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur yang sudah 

tersusun dan memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan. 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan 

      Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 
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dalam penelitian kualitatif temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya remang-remang atau kurang jelas sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas (Sugiyono. 2014:343). 

       Penarikan kesimpulan pada peneletian ini adalah untuk mengetahu 

kesimpulan dari temuan mengenai style jilbab dan motivasi remaja 

menggunakan jilbab di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten 

Kolaka Timur. 

       Prosedur penarikan kesimpulan didasarkan pada data informasi yang 

tersusun pada bentuk yang terpola pada penyajian data. Melalui 

informasi tersebut peneliti dapat melihat dan menentukan kesimpulan 

yang benar mengenai objek penelitian karena penarikan kesimpulan 

merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari objek penelitian.  

3.6 Uji Keabsahan Data 

       Menurut Sugiyono (2008) dalam penelitian kualitatif  perlu ditetapkan 

pengujian keabsahan data untuk menghindari data bias atau tidak valid. 

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu 

diluar data itu dan untuk keperluan pengecekan atau perbandingan dengan kata 

tersebut. Dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

       Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, 

yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi ini selain digunakan 

untuk mengecek kebenaran data juga digunakan untuk memperkaya data. 
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       Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik dan triangulasi waktu: 

1. Triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan dan mengecek 

kembali tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui beberapa sumber, yaitu dengan mengajukan berbagai 

macam variasi pertanyaan. Pada penelitian ini peneliti menggali 

informasi mengenai style jilbab dan motivasi remaja menggunakan jilbab 

di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur. 

Dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen gambaran 

umum Kelurahan Atula, hasil wawancara remaja muslimah mengenai 

style jilbab dan motivasi menggunakan jilbab dan hasil observasi style 

jilbab. 

2. Triangulasi teknik ini dilakukan untuk mengetes keabsahan data yang 

dilaksanakan dengan metode menguji data kepada sumber yang sama 

dengan beberapa teknik yang bervariasi. Pada penelitian ini peneliti 

mendapatkan data dengan cara wawancara yang selanjutnya di uji dengan 

dokumentasi dan observasi. Dimana data yang didapat dari pengetesan 

data menghasilkan data yang sama mengenai style jilbab remaja dan 

motivasi remaja menggunakan jilbab. 

 

 

 


