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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 

pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat 

diamati. Menurut (Creswell, 2009, hlm. 37) penelitian kualitatif merupakan 

metode-metode untuk mengamati serta memahami makna yang oleh sejumlah 

individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara 

terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku 

individu atau sekelompok orang (Moleong, 2006, hlm. 103). 

Penelitian kualitatif memiliki asumsi yang dijadikan landasan penelitian. 

Seperti yang dikatakan (Cresswell, 2009, hlm. 194), asumsi tersebut yaitu 

pertama, penelitian kualitatif lebih berfokus kepada proses dibandingkan hasil 

atau produk. Kedua, kualitatif lebih tertarik terhadap makna, tentang bagaimana 

seseorang berusaha memahami kehidupan, pengalaman dan lingkungan mereka. 

Ketiga, Peneliti merupakan instrument utama dalam proses pengumpulan dan 

analisis data. Data tersebut di dapatkan dari instrument manusia, seperti: 

observasi dan wawancara mendalam. Keempat, peneliti dalam metode kualitatif 

secara langsung terlibat dengan latar, orang, tempat atau institusi untuk 

mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi. Kelima, penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif. Keenam, proses penelitian ini bersifat induktif. Peneliti harus 

membangun abstraksi, konsep, hipotesis dan teori. 

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif karena peneliti bertujuan ingin 

menganalisis, menggali dan menjelaskan secara mendalam mengenai manajemen 

koping wanita bercadar dalam menghadapi stigma sosial sesuai dengan rumusan 

masalah dan teori yang digunakan. Selain itu, tujuan peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif agar peneliti dapat mengungkapkan mengenai bagaimana 

konsep manajemen koping wanita bercadar ketika di lingkungan sosialnya, serta 
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dapat menggambarkan realita empiris di balik peristiwa yang terjadi terkait 

dengan manajemen koping wanita bercadar dalam menghadapi stigma sosial. 

Maka dari itu, peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan 

data, bertindak sebagai pengamat. Pendekatan ini memanfaatkan teori strategi 

koping yang dipaparkan oleh Lazarus dan Folkman sebagai pemandu penelitian 

agar data dan fakta dapat dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Pendekatan 

kualitatif merupakan data yang bersumber dari deskripsi yang luas dan 

berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi 

dalam lingkup kehidupan wanita bercadar. 

 

3.1.2 Metode Penelitian  

Penelitan ini akan menggunakan metode penelitian studi kasus. Menurut 

Sutedi (2009, hlm. 61) Studi kasus merupakan penelitian yang fokus secara 

intensif (dilakukan secara terus-menerus agar hasilnya optimal) pada suatu kasus 

tertentu. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa 

individu atau kelompok, kemudian dilakukan analisis secara tajam terhadap 

berbagai faktor yang terkait, sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang 

akurat. Penelitian studi kasus sangat cocok untuk menjawab pertanyaan yang 

dimulai dengan bagaimana, siapa dan mengapa. Hal itu dikarenakan studi kasus 

menggunakan metode yang sudah dikenal seperti wawancara atau observasi studi 

kasus (Bacon, 2012, hlm. 6).  

Penelitian ini cocok menggunakan metode studi kasus dikarenakan studi 

kasus dapat mendukung investigasi yang lebih mendalam dan terperinci 

mengenai kasus adanya stigma negatif terhadap wanita bercadar. Hal ini 

didukung dengan berbagai bukti yang didapatkan dari hasil wawancara dan 

observasi. Selain itu, alasan mengapa penelitian ini perlu menggunakan metode 

studi kasus karena dalam proses pengumpulan datanya membutuhkan data dari 

berbagai sumber, proses pengumpulan data ini disebut triangulasi. Dengan 

menggunakan proses triangulasi maka dapat menguatkan fakta atau temuan di 

lapangan, sehingga metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode studi kasus. 

 



 

Indah Rahmawati, 2019 

MANAJEMEN KOMUNIKASI DENGAN STRATEGI KOPING (MEKANISME UNTUK MENGATASI 

PERUBAHAN YANG DIHADAPI) WANITA BERCADAR DALAM MENGHADAPI STIGMA SOSIAL 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat subjektif karena 

peneliti dapat menentukan atau memilih orang tertentu yang dipertimbangkan 

akan memberikan data yang diperlukan (Sugiyono, 2010, hlm. 393). Namun, 

dikarenakan keterbatasan akses peneliti dalam pemilihan informan, maka dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Teknik snowball 

sampling merupakan teknik dalam memperoleh informan yang terbatas, seperti 

halnya informan didapatkan dari teman dan kemudian teman tersebut memperoleh 

teman-teman lainnya (Black dan Champion, 2009, hlm. 267). Teknik snowball 

sampling adalah cara mendapatkan informan dengan berupaya menemukan 

gatekeeper. Setelah wawancara pertama berakhir, peneliti meminta informan 

pertama untuk menunjukkan informan berikutnya sebagai pelengkap informasi 

(Bungin, 2007, hlm. 77). 

Sebagai partisipan dalam penelitian ini, peneliti memilih Komunitas Niqab 

Squad Cabang Kota Bandung. Adapun alasan peneliti memilih niqab squad kota 

bandung sebagai subjek penelitian, berdasarkan jumlah 8.102 followers dan 533 

postingan informasi pada akun instagram merupakan salah satu bukti bentuk 

interaksi yang dilakukan kelompok atau komunitas dalam menjalankan kegiatan 

komunikasi dengan rutin. Komunitas ini berusaha untuk menginspirasi 

masyarakat luas, agar masyarakat muslimah lebih mengenal muslimah bercadar 

secara baik (Rachmawati, 2018, hlm. 4). Serta lebih mengetahui bagaimana 

identitas perempuan muslim bercadar dalam berinteraksi maupun berkomunikasi. 

(Permatasari, 2018, hlm. 44). Dalam penelitian ini, penulis mengambil informan 

sebanyak lima anggota Niqab Squad Cabang Kota Bandung. Dalam melakukan 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik snowball sampling, yaitu dengan cara 

mendapatkan informan dari kalangan teman atau kerabat peneliti, dan kemudian 

teman tersebut memperoleh teman-teman atau kerabat lainnya yang sesama 

menggunakan cadar. 
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3.3 Pengumpulan Data 

3.2.1 Instrumen Penelitian 

     Penelitian kualitatif menjadikan peneliti itu sendiri sebagai indikator 

atau alat penelitian, sehingga peneliti harus divalidasi (Mack, 2005, hlm. 3). 

Validasi terhadap peneliti meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, 

penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti dan kesiapan peneliti untuk 

memasuki objek penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

ini lebih fleksibel, gaya berulang yang memunculkan dan mengkategorikan 

tanggapan terhadap pertanyaan, memungkinkan spontanitas yang lebih besar dan 

adaptasi dari interaksi antara peneliti dan informan.  

Bentuk-bentuk baru dari data kualitatif terus muncul dalam literature yang 

dikelompokkan menjadi empat tipe instrumen penelitian: observasi (mulai dari 

nonpartisipan ke partisipan), wawancara (mulai dari close-ended ke open-ended), 

dokumen (mulai dari pribadi ke publik), dan materi audiovisual (seperti foto, CD, 

dan video. Dalam penelitian ini peneliti memakai instrumen penelitian wawancara 

mendalam dan studi kepustakaan. Menurut Sugiono (2009, hlm. 306), peneliti 

kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

Menurut Sugiono (2009, hlm. 308), peneliti sebagai instrumen atau alat 

penelitian karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, peneliti sebagai 

alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus 

diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. Kedua, peneliti sebagai alat 

dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan 

aneka ragam data sekaligus. Ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan artinya 

tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap 

keseluruhan situasi kecuali manusia. Keempat, suatu situasi yang melibatkan 

interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata dan untuk 

memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan 

pengetahuan kita. Dan kelima, peneliti sebagai instrumen dapat segera 

menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya. Melahirkan hipotesis 

dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang 
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timbul seketika. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan 

berdasarkan data yang dikumpulkan dalam memperoleh penegasan, perubahan, 

perbaikan atau perlakuan. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran yang sangat penting, 

yakni sebagai instrumen. Hal ini didukung oleh pendapat Xu dan Storr yang 

menyatakan bahwa peneliti sebagai instrumen merupakan ketentuan yang telah 

disetujui dan dapat diterima (2012, hlm. 1). Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

sebagai instrumen yang menentukan fokus penelitian, memilih informan, 

menganalisis data dan menarik kesimpulan sesuai temuan yang ditemukan di 

lapangan. Instrumen lain yang dapat membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian adalah lembar wawancara. 

Lembar wawancara merupakan lembar yang berisikan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Tujuan dibuatnya lembar 

wawancara adalah untuk memberi arahan dan batasan pada saat dilakukan 

wawancara, memperoleh data yang objektif dan mendalam terkait manajemen 

koping wanita bercadar dalam menghadapi stigma sosial, serta untuk dijadikan 

bukti fisik penelitian. Wawancara dilakukan di Masjid Daarut Tauhiid sesuai 

permintaan narasumber pada bulan Agustus 2019. Peneliti melakukan wawancara 

dengan bahasa Indonesia yang selalu digunakan ketika peneliti sedang mengobrol 

dengan subjek penelitian pada biasanya. Wawancara dilakukan secara tidak 

terstruktur. Peneliti sudah kenal lama dengan narasumber, sehingga peneliti sudah 

beberapa kali bertemu dengan narasumber sebelum jadwal wawancara yang sudah 

ditentukan dan disepakati. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam dan observasi. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik 

pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti: 

 

3.2.2.1 Wawancara Mendalam 

Cresswell (2009, hlm. 90) memaparkan bahwa wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
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responden yang lebih mendalam, wawancara merupakan salah satu teknik riset 

kualitatif yang paling populer. Secara mendasar terdapat tiga tipe wawancara yaitu 

informal, guided, dan terstruktur. Sebuah wawancara informal memungkinkan 

peneliti melakukan wawancara secara mengalir dan menciptakan pertanyaan tanpa 

dipersiapkan terlebih dahulu sebagai hasil proses wawancara (Vanderstoep dan 

Johnston, 2009, hlm. 224). 

Penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif 

dengan wawancara mendalam. Dalam proses wawancara mendalam, penangkapan 

makna yang terkandung di balik berbagai jawaban, penjelasan ataupun perilaku 

responden sangatlah penting (Ali, 2014, hlm. 128). Langkah-langkah prosedur 

wawancara mendalam diantaranya: identifikasi masalah, menentukan tipe 

wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian, menggunakan perlengkapan 

rekaman memadai, menggunakan desain wawancara, menemukan jawaban 

wawancara berdasarkan prosedur yang tepat, menentukan tempat pelaksanaan 

wawancara (Cresswell, 2009, hlm. 133). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe wawancara tidak 

terstruktur dengan lima informan yang merupakan anggota aktif dari komunitas 

Niqab Squad Kota Bandung, dengan dilakukannya wawancara mendalam, 

diharapkan peneliti dapat lebih memahami latar belakang dan pengalaman 

informan sehingga mendapatkan informasi yang tepat. 

 

3.3.2.2 Observasi 

Menurut Cresswell (2009, hlm. 181) untuk melakukan observasi peneliti 

harus mampu terlibat langsung dan mengamati segala kegiatan di lokasi. Melihat 

dan mengamati sendiri semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya dan memungkinkan situasi rumit. Menurut Vanderstoep dan 

Johnson (2009, hlm. 224) observasi sangat bergantung atas akses terhadap 

kelompok yang akan diteliti. Peran peneliti mungkin berbeda-beda bergantung 

pada kondisi kelompok yang akan diteliti. Jika peneliti secara alamiah merupakan 

bagian kelompok maka disebut keterlibatan penuh (full-immersion). Dengan full-

immersion, keuntungannya adalah konektivitas dan hubungan. 
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Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk bergabung dalam komunitas 

Niqab Squad Bandung. Bukan hanya sekedar bergabung dengan komunitas, 

peneliti juga menjadi bagian dari mereka. Dalam mengikuti beberapa kali kajian 

bersama, peneliti akan mencoba berkenalan dengan anggota-anggotanya. Peneliti 

akan lebih dekat dengan anggota baru Niqab Squad Bandung yang menjadi 

targetnya. Peneliti akan berusaha membuat targetnya merasa nyaman dan akrab 

agar dapat berbincang-bincang dengan leluasa, sehingga peneliti pun dapat 

memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan observasi, 

peneliti akan berfokus pada tingkah laku subjek penelitian. 

 

3.4 Analisis Data 

3.2.3 Teknik Analisis Data 

Bogdan (dalam Sugiyono, 2016, hlm. 88) menjabarkan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan 

mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan terhadap orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data 

model Miles dan Huberman. Menurut Sugiyono (2016, hlm. 91), model Miles dan 

Huberman dilakukan dengan cara saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai 

setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai ke tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data model ini 

terbagi menjadi tiga, yaitu: 
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a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, data yang diperoleh peneliti pasti 

cukup banyak dan beragam. Untuk itu diperlukan reduksi data agar memperkecil 

kerumitan dan keberagaman data yang diperoleh dari hasil lapangan. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dalam penelitian ini, peneliti merangkum data yang sudah diperoleh 

dengan cara memfokuskan pada hal yang penting, seperti data yang mengenai 

tingkat stres yang dialami oleh informan, motivasi ia gabung dalam komunitas 

Niqab Squad dan bagaimana ia melakukan manajemen koping dalam menghadapi 

stigma yang muncul dalam lingkungan masyarakat. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Jika dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, pie chart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, 

maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman (1984) yang paling 

sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti 

dalam menyusun dan mengolah data. Dalam mengolah data dari hasil penelitian 

ini peneliti menggunakan penyajian data dengan bentuk tabel dan grafik bagan 

yang disertai dengan teks bersifat naratif. 

Dalam penelitian ini, peneliti membuat tabel yang berisikan teks naratif 

hasil wawancara yang sudah dikelompokkan berdasarkan dimensi dan kategori 

sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar hasil 

penelitian lebih mudah untuk dipahami. 

c. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah nilainya jika tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendungkung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Setelah data penelitian direduksi dan dilakukan penyajian data, maka 
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langkah selanjutnya adalah membentuk suatu kesimpulan dalam penelitian, 

tujuannya untuk mengetahui temuan baru pada penelitian yang diolah dengan 

bentuk deskripsi dari hasil data penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan yang merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau masih 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori yang berkaitan dengan manajemen koping wanita 

bercadar dalam menghadapi stigma sosial. 

 

3.5 Kriteria dan Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2016, hlm. 117) menyebutkan bahwa dalam penelitian 

kualitatif kriteria utama terhadap hasil penelitian adalah valid, reliable, dan 

obyektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

objek penelitian dengan gaya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek atau 

informan penelitian. 

Dalam melakukan uji keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif, 

terdapat empat langkah yaitu, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

triangulasi, dan membercheck. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode triangulasi dan membercheck sebagai uji keabsahan data yang diperoleh. 

Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang 

di inginkan. Triangulasi data dilakukan dengan cara menguji apakah proses dan 

hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik (Bungin, 2007, hlm. 

252). Menurut Miles dan Huberman (2002, hlm. 146) jenis triangulasi dalam 

penelitian kualitatif dibedakan menjadi lima jenis yaitu: 

1. Triangulasi dengan sumber data, keabsahan data dengan mengacu pada 

sumber, merupakan pengecekan derajat data yang diperoleh berdasarkan 

fakta dan lapangan/objek penelitian. Dalam data ini penulis melakukan 

triangulasi sumber yakin kepada pemerintah, masyarakat dan media massa.  
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2. Triangulasi dengan metode, keabsahan data yang mengacu pada metode, 

merupakan pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian dengan 

pengecekan dari beberapa sumber data menggunakan metode yang sama 

yaitu wawancara mendalam. Hal ini dilakukan peneliti dengan sumber 

informan tidak satu orang. 

3. Triangulasi oleh peneliti, keabsahan data yang mengacu pada teori, 

merupakan pengecekan derajat peneliti sebanding dengan Interrater 

kehandalan dalam kualitatif metode. 

4. Triangulasi dengan teori, keabsahan data yang mengacu pada teori, 

merupakan pengecekan derajat menggunakan teori yang berbeda, misalnya 

untuk menjelaskan hasil. 

5. Triangulasi menurut jenis data, keabsahan data dengan mengacu pada jenis 

data, merupakan pengecekan derajat, misalnya, menggabungkan data 

kualitatif dan kualitatif. 

Dalam penelitian ini, jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

dengan sumber data, keabsahan data dengan mengacu pada sumber, merupakan 

pengecekan derajat data yang diperoleh berdasarkan fakta dan lapangan/objek 

penelitian. Dalam data ini penulis melakukan triangulasi dengan sumber data 

kepada tokoh masyarakat, yakni lebih tepatnya adalah pakar agama yang 

mempunyai ilmu tentang hukum cadar.  Membercheck dilakukan setelah 

pengumpulan data selesai atau setelah menarik kesimpulan pada penelitian. 

Creswell (2007, hlm. 208) menjelaskan bahwa membercheck digunakan untuk 

menunjukkan kredibilitas data yang diperoleh dan diinterpretasi. Dalam 

membercheck, tidak boleh dimasukkan kutipan atau pendapat personal dari 

individu yang belum divalidasi. Data yang digunakan untuk membercheck terlebih 

dahulu melalui proses triangulasi. Proses membercheck dapat dilakukan secara 

individu antara peneliti dan informan saja atau dilakukan melalui forum diskusi 

bersama.Tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan 

digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud informan. 

Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak 

disepakati oleh informan, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan 

informan.  
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 Membercheck dalam penelitian ini dilakukan kepada lima anggota aktif 

Niqab Squad yang mana merupakan subjek dalam penelitian ini. Hasil wawancara 

mendalam kemudian diolah menjadi data dan di rumuskan sesuai dengan masalah, 

sehingga hasil wawancara tersebut dibuat dan disimpulkan sebagai bukti bahwa 

yang dikatakan oleh informan itu adalah benar adanya. 

      

3.6 Etika Penulisan  

Etika merupakan konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik. Hal 

tersebut terkait dengan norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan maupun 

agama (Setiawan, 2011, hlm. 35). Dalam penyusunan karya ilmiah, peneliti harus 

memiliki etika yang jujur, sportif, objektif, mengerti kode etik penelitian, dan 

tangguh. Dalam penyusunan karya ilmiah seorang peneliti tentunya harus 

mempunyai kode etika pada penelitian yang dilakukannya. Kode etika peneliti 

dalam melakukan penelitian, yaitu: Pertama, membaktikan diri pada pencarian 

kebenaran ilmiah yang bermanfaat; Kedua, melakukan penelitian untuk 

kepentingan umum dan keselamatan kehidupan berlandaskan tujuan mulia; 

Ketiga, mengelola sumber keilmuan dengan rasa tanggung jawab (Lipi, 2018). 

Selain itu, dalam melakukan sebuah penelitian maka seorang peneliti juga 

diharuskan mempunyai kode etika dalam berperilaku seperti: pertama, mampu 

mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, berkeadilan; kedua, 

menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati 

secara bermoral; ketiga, membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari 

sesama peneliti terhadap proses hasil penelitian. 

Dalam hal ini, terdapat sebuah lampiran dalam penelitian dimana peneliti 

membuat suatu lampiran dokumentasi berupa foto dari subjek yang diteliti 

sehingga demi menjaga privasi subjek penelitian, maka semua foto yang 

dilampirkan dalam lampiran penelitian di buramkan. Hal tersebut sejalan dengan 

kode etik peneliti dalam berperilaku yaitu menghargai dan menghormati yang 

menjadi objek dalam peneleitian terkait. 
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Tabel 3.1 Pertanyaan Penelitian 

NO. DIMENSI ASPEK INDIKATOR PERTANYAAN 

A. Cadar Motivasi Upaya dalam 

memutuskan 

untuk memakai 

cadar 

1. Apa latar belakang anda 

memakai cadar? 

2. Apa tujuan anda memakai 

cadar? 

3. Sejak kapan anda 

menggunakan cadar? 

Keterbukaan Upaya 

mendapatkan 

izin dari pihak 

eksternal 

4. Apakah saat anda 

memutuskan untuk 

memakai cadar, anda 

mendapat izin dari 

keluarga? 

5. Bagaimana reaksi dan 

tanggapan keluarga? 

6. Bagaimana reaksi dan 

tanggapan teman anda? 

7. Bagaimana reaksi dan 

tanggapan masyarakat di 

lingkungan tempat tinggal 

anda? 

Afektif Keteraturan 

pribadi, sosial 

dan emosi jiwa 

ketika sudah 

memakai cadar 

8. Bagaimana perasaan anda 

ketika keluarga tidak 

memberikan izin anda 

untuk memakai cadar? 

9. Bagaimana perasaan anda 

ketika teman anda tidak 

menyukai anda ketika 

anda sudah memutuskan 

untuk memakai cadar? 

B. Problem 

Focused 

Coping 

Planful 

problem 

solving 

Usaha 

pemecahan 

masalah yang 

dilakukan 

dengan hati – 

hati disertai 

dengan 

pendekatan 

analisis untuk 

memecahkan 

10. Apa yang anda lakukan 

agar keluarga dapat 

menerima keputusan 

anda? 

11. Apa yang anda lakukan 

agar teman anda dapat 

memahami dan menerima 

keputusan anda? 

12. Apa yang anda lakukan 

agar masyarakat di 
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masalah lingkungan tempat 

tinggal/ sekolah/ kampus/ 

kantor anda dapat 

memahami dan menerima 

keputusan anda? 

Confrontative 

coping 

Reaksi afektif 

yang digunakan 

untuk mengubah 

keadaan yang 

menggambarkan 

pula emosi jiwa 

dan 

pengambilan 

risiko. 

13. Apa risiko yang anda 

ambil ketika anda sudah 

membulatkan tekad untuk 

memakai cadar? 

14. Bagaimana anda 

menghadapi masalah 

ketika anda berani untuk 

mengambil risiko 

tersebut? 

C Emotion 

Focused 

Coping 

Distancing Reaksi 

melepaskan diri 

atau berusaha 

untuk tidak 

melibatkan diri 

dalam masalah 

dengan 

menciptakan 

pandangan – 

pandangan 

positif. 

15. Apakah anda mencoba 

untuk lepas dari masalah 

atau mencoba untuk 

berpikir positif dalam 

menghadapi masalah? 

16. Bagaimana cara anda 

lepas dari masalah dan 

menciptakan pandangan 

yang positif? 

17. Pandangan positif yang 

seperti apa yang anda 

ciptakan ketika anda 

menghadapi masalah? 

Self 

controlling 

Usaha-usaha 

untuk 

meregulasikan 

perasaan dan 

tindakan  

18. Bagaimana cara anda 

mengontrol diri anda agar 

tetap dapat berinteraksi 

baik dengan masyarakat 

di sekeliling anda? 

19. Bagaimana cara anda 

berperilaku agar 

masyarakat dapat 

menerima anda? 

Seeking 

Social 

Support 

Usaha untuk 

mencari 

dukungan dari 

pihak luar, baik 

berupa 

20. Bagaimana cara anda 

meyakinkan keluarga, 

sehingga keluarga 

mendukung anda untuk 

memakai cadar? 
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informasi, 

bantuan nyata, 

maupun 

dukungan 

emosional. 

21. Bagaimana cara anda 

meyakinkan teman- teman 

anda, sehingga teman-

teman anda mendukung 

anda untuk memakai 

cadar? 

Accepting 

responsibility 

Usaha unttuk 

mengakui peran 

dirinya dalam 

permasalahan 

dan mencoba 

untuk 

mendudukkan 

segala sesuatu 

dengan benar 

sebagaimana 

mestinya. 

22. Apakah anda yakin akan 

terus istiqomah memakai 

cadar? 

23. Bagaimana cara anda 

untuk meyakinkan diri 

anda sendiri? 

24. Bagaimana peran anda 

dalam masyarakat sebagai 

wanita bercadar? 

Escape 

avoidance 

Reaksi 

berkhayal dan 

berusaha untuk 

menghindari diri 

dari masalah 

yang sedang 

dihadapi. 

25. Apa harapan anda dengan 

adanya stigma negatif 

terhadap wanita bercadar? 

26. Apa prinsip dalam hidup 

anda sebagai wanita yang 

memakai cadar? 

Positive 

reappraisal 

Usaha dalam 

menciptakan 

makna yang 

positif dengan 

memusatkan 

pada 

pengembangan 

diri juga yang 

melibatkan hal-

hal yang 

religius. 

27. Apa motivasi anda 

gabung dalam Komunitas 

Niqab squad? 

28. Apa tujuan anda gabung 

dalam Komunitas Niqab 

squad? 

29. Apakah yang anda 

lakukan dalam proses 

pengembangan diri agar 

menjadi pribadi yang 

lebih baik dan dapat 

diterima di masyarakat? 

 

D. Konsep 

Diri 

Dimensi 

internal 

Identitas diri 

(identity self), 

diri pelaku 

30. Bagaimana pendapat anda 

mengenai diri anda? 

31. Bagaimana anda bersikap 
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(behavioral 

self), dan 

penerimaan diri 

atau penilai 

(judging self). 

setelah menggunakan 

cadar? 

32. Bagaimana perbedaan 

anda dalam bersikap 

ketika belum 

menggunakan cadar dan 

sudah menggunakan 

cadar? 

Dimensi 

eksternal  

Diri fisik 

(physical self), 

diri etik-moral 

(moral-ethical 

self), diri pribadi 

(personal self), 

diri keluarga 

(family self), diri 

sosial (social 

self), dan diri 

akademik 

(academic self). 

33. Bagaimana menurut anda 

tentang penampilan anda 

saat ini setelah 

menggunakan cadar? 

34. Bagaimana pendapat 

orang lain tentang diri 

anda? 

35. Bagaimana peran anda 

dalam keluarga? 

36. Bagaimana peran anda 

dalam masyarakat? 

37. Prestasi apa saja yang 

berhasil anda raih? 

  

 

 

 

 


