
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan studi 

kasus. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena 

popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai 

metode artistic, karena metode penelitian lebih bersifat seni (kurang 

terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil 

penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan.1Hal ini karena penelitian mengacu kepada peran 

akun komunitas hijabers Semarang dalam mengkomunikasikan terend 

fashion muslimah serta factor-faktor apa sajaka yang membantu komunitas 

hijabers Semarang dalam mengkomunikasikan trend fashion muslimah 

khusunya di kalangan remaja. Peneliti juga ingin mengetahui peran apa 

sajakah yang ditimbulkan dari akun tersebut dalam kehidupan remaja. 

B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Dalam penelitian yang menjadi subek penelitian adalah pemilik 

sekaligus pendiri komunitas akun @hijaberssmg dan para anggotanya yang 

mengikuti kegiatan Hijaber Semarang minimal dua kali. Untuk lokasi 
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penelitian bertempat di kantor sekretariat komunitas yang ada di Semarang. 

Alasan peneliti memilih subjek penelitian tersebut karena komunitas 

tersebut aktif dalam menggunakan social media dalam menyebarkan 

informasi di setiap kegiatannya. Dan anggotanya juga aktif dalam mengikuti 

kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas Hijabers Semarang. 

Informan yang akan dijadikan subjek penelitian memiliki kriteria yaitu 

wanita muslimah yang berumur 11-26tahun, aktif bersosial media 

khususnya Instagram, memakai jilbab. Data yang akan diambil berasal dari 

media sosial komunitas Hijabers Semarang dari kurun waktu awal Januari 

2016 sampai dengan bulan Agustus 2017, 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data akan dilakukan peneliti dengan dua cara yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer berupa data pokok mengenai 

perilaku berbusana muslimah dan juga perilaku bermedia sosial yang 

diperoleh langsung lewat wawancara melalui subyek penelitian. 

Sedangkan data sekundernya diperoleh lewat observasi serta 

pengamatan terhadap postingan akun @hijaberssmg berupa prints screen 

foto di akun instagram milik komunitas Hijabers Semarang. 

 

 

 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi 



Menurut Matthews dan Ross (2010) mendefinisikan observasi sebagai 

berikut: 

Observation is the collection of data through the use of human 

sense.In natural condition, observation is the act of watching social 

phenomenon in the real world and recording event as they happens.2 

 

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indera manusia. 

Berdasarkan pernyataan ini, indra manusia menjadi alat utama dalam 

melakukan observasi. Melalui Observasi, peneliti dapat mengamati lebih dekat 

dan jauh mengenai akun instagram @hijaberssmg dan foto-foto yang 

diunggahnya. Sekaligus caption atau pesan-pesan yang ada di setiap foto. 

Observasi ini dilakukan untukmenganalisi pesan dan informasi yang 

disampaikan di setiap postingan sebagai upaya untuk menarik lebih banyak 

anggota untuk mengikuti kegiatannya. 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan instrument penting dalam penelitian 

kualitatif. Menurut Stewart dan Cash (2008) mendefinisikan wawancara 

sebagai berikut: 

An interview is interactional because there is an exchanging or sharing 

of roles, responsibilities, feelings, believes, motives, and information. If 

one person does all of the talking and the other all of the listening, a 

speech to an audience of one, not an interview, is talking place.3 

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wawancara diartikan 

sebagai suatu interaksi yang didalamnya melibatkan pertukaran/sharing aturan, 

tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motiv, dan informasi. Jenis 

                                                           
2Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2015) hlm. 215 
3Ibid. hlm 184 



wawancara ang akan dilakukan adalah wawancara mendalam (depth 

interview). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wwancara atau interview 

dengan (1) pengelola akun instagram @hijaberssmg yang bertanggung jawab 

atas konten yang diunggah dan (2) pengikutnya atau follower yang sekaligus 

anggota atau jama’ah di Hijabers Semarang yang memenuhi kriteria seperti 

diatas. 

  Wawancara yang akan dilakukan peneliti tertuju  kepada pengelola 

akun dari pihak Hijabers Semarang guna mendapatkan informasi mengenai 

gambaran umum komunita, konsep dan tujuan gambar, serta pesan yang 

terkandung dalam foto yang diunggah di akun @hijaberssmg, adapun 

wawancara kepada jama’ah Hijabers Semarang untuk mengetahui  apa saja 

factor yang mendasari para jama’ah dalam berbusana syar’i ketika mengikuti 

kegiatan yang diselenggarakan oleh Hijabers Semarang, dan apakah model 

yang mereka kenakan didalam kegiatan tersebut juga diaplikasikan dalam 

kesehariannya. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka tentunya tidak terlepas dari teori yang telah dikemukakan 

oleh peneliti di awal, peneliti juga bisa mendapatkan informasi dan data yang 

sejenis terkait isu yang sedang diteliti dengan cara membaca. Dalam studi 

pustaka peneliti juga mengambil data berupa print screen postingan foto-foto 

yang diunggah oleh pengelola ke akun  @hijaberssmg. 

 

D. Kredibilitas Data 



Untuk menjadikan penelitian ini semakin kredibel atau dapat dipercaya 

hasilnya, peneliti menggunakan proses Triangulasi yang diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat  menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data ang telah ada.4 Jadi, selain 

melalui pendekatan kepada informan melalui metode wawancara, peneliti 

juga akan menggunakan metode dokumentasi dan observasi partisipatif 

secara langsung dengan cara mengikuti beberapa kegiatan komunitas 

Hijabers Semarang selama masa penelitian.  

E. Teknik Analisi Data 

Data-data yang telah diteliti selanjutnya akan dianalisi menggunakan 

model analisis Miles and Huberman5 setelah data terkumpul, maka peneliti 

harus melakukan tiga tahap dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan terperinci mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yag pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

2. Data Display (Penyajian Data) 
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 Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya. 

3. Congclusion Drawing (Kesimpulan) 

Langkah ketiga merupakan penarikan kesimpulan dan 

verivikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

 


