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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian 

lapangan/field Researsch) dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu bersifat 

menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya dan 

menggambarkan masalah yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan 

pendekatan induktif. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah mahasiswi di lingkungan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan angkatan 2015 UIN Antasari Banjarmasin 

yang berjumlah 16 orang. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah gaya berbusana muslimah milenial 

mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan angkatan 2015 UIN 

Antasari Banjarmasin. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data pokok 

dan data penunjang. 

a. Data Pokok 

Data tentang fenomena gaya berbusana muslimah milenial 

mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan angkatan 2015 UIN 

Antasari Banjarmasin, meliputi: 

1) Fenomena gaya berbusana muslimah milenial mahasiswi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, seperti memakai jilbab 

namun busananya ketat dan transparan 

2) Faktor yang mempengaruhi gaya berbusana muslimah milenial 

mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

a) Motivasi mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

memakai busana muslimah milenial 

b) Latar belakang pergaulan mahasiswi yang diteliti 

b. Data Penunjang 

Data penunjang adalah data tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, meliputi: Lingkungan Kampus Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 
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2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a) Responden, yaitu: Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

angkatan 2015 yang berjumlah 16 orang 

b) Informan, yaitu: Mikwa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

c) Dokumenter, yaitu: segala informasi tertulis yang berhubungan 

dengan subjek dan objek penelitian 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menggali dan mengumpulkan data diperlukan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu: 

1) Wawancara 

Wawancara (Interview) merupakan percakapan antara dua 

orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan 

pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan 

informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara 

dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari 

pewawancara kepada narasumber. Teknik ini digunakan oleh 

penulis untuk menggali data tentang fenomena gaya berbusana 

muslimah milenial mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

angkatan 2015 UIN Antasari Banjarmasin. 
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2)  Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
1
 Teknik 

ini digunakan oleh penulis untuk menggali data tentang fenomena 

gaya berbusana muslimah milenial mahasiswi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan angkatan 2015 UIN Antasari Banjarmasin. 

3) Dokumentar 

Dokumentar adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukkan pada subjek penelitian tetapi dalam bentuk 

dokumen.
2
 Dalam artian umum dokumentar merupakan sebuah 

pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, 

pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentar ini digunakan 

untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan 

bukti. 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dan 

melengkapi data yang sudah ada, dengan menanyakan kepada 

bagian tata usaha tentang lingkungan kampus Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Untuk lebih jelasnya 

tentang jenis, sumber data dan prosedur pengumpulan data ini 

dapat dilihat pada matrik berikut: 

                                                
1Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdikarya, 2013), h. 216. 

2Sukardi, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), h.127. 
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Tabel. III. I 

Matriks Sumber Data dan Prosedur Pengumpulan Data 

 

 

No. 

 

DATA 

 

SUMBER 

DATA 

 

PROSEDUR 

PENGUMPULAN 

DATA 

1.  Data Pokok 

Data tentang fenomena gaya 

berbusana muslimah milenial 

mahasiswi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin, meliputi: 

1. Fenomena gaya 

berbusana muslimah 

milenial mahasiswi 

Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN 

Antasari 

Banjarmasin, seperti 

memakai jilbab 

namun busananya 

ketat dan transparan 

2. Faktor yang 

mempengaruhi gaya 

berbusana muslimah 

milenial mahasiswi 

Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin 

a. Motivasi 

mahasiswi 

Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan 

memakai busana 

muslimah 

milenial 

b. Latar belakang 

pergaulan 

mahasiswi 

Responden 

( Mahasiswi 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Keguruan 

angkatan 

2015) 

Wawancara, 

Observasi, dan 

Dokumentar 
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       2. 

 

 

Data Penunjang 

Data penunjang adalah data 

yang meliputi tentang 

gambaran lokasi yang ingin 

diteliti, meliputi: Lingkungan 

Kampus Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin. 

Informan 

(Mikwa 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Keguruan) 

Wawancara, 

Observasi, dan 

Dokumentar 

 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data penelitian ini terkumpul maka langkah selajutnya 

dalam pengolahan data ada beberapa teknik yang penulis gunakan, 

yaitu: 

a) Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan 

membuang yang tidak perlu. 

b) Penyajian data yaitu seperangkat hasil reduksi yang juga 

perlu diorganisasikan suatu bentuk tertentu (display data), 

penyajian data kualitatif yang bersidat naratif. 

c) Verifikasi data, kesimpulan dalam penelitian kualitatif  

merupakan temuan baru, temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang 

jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
3
 

                                                
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 

2011), h. 99. 
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2. Analisis Data 

Setelah semua data disajikan kemudian dianalisis untuk 

menetukan pembahasan tentang fenomena gaya berbusana muslimah 

milenial mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin dengan menggunakan analisis deskriftif dan mengambil 

kesimpulan dengan menggunakan teknik induktif. 

Dalam analisis ini, penulis akan melihat etis tidaknya busana 

yang dikenakan mahasiswi menurut pandangan Islam dan tata aturan 

cara berbusana bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Ada beberapa tahapan untuk memudahkan tercapainya tujuan yang 

diinginkan, maka peneliti menggunakan beberapa tahapan, diantaranya 

adalah: 

1. Tahap Pendahuluan 

a) Penjajakan lokasi penelitian; 

b) Membuat desain proposal; 

c) Berkonsultasi dengan dosen pembimbing; 

d) Memohon persetujuan proposal. 

2. Tahap Persiapan 

a) Mengadakan seminar proposal yang telah disetujui; 

b) Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar; 
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c) Berkonsultasi dengan dosen pembimbing; 

d) Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Tahap Penelitian 

a) Menghubungi responden dan informan untuk menggali data; 

b) Mengumpulkan dan mengolah data; 

c) Menganalisi data. 

4. Tahap Penyusunan Laporan Akhir 

a) Menyusun data ke dalam naskah pelaporan; 

b) Berkonsultasi dengan dosen pembimbing; 

c) Mengadakan perbaikan sesuai dengan saran dan koreksi dosen 

pembimbing; 

d) Memperbanyak naskah yang sudah disetujui dosen pembimbing; 

e) Mengajukan naskah untuk di munaqasyah. 


