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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010), ada 5 tahapan dalam melakukan proses 

pengumpulan data yaitu teknik tes, wawancara, kuisioner, observasi dan studi 

eksisting. Dengan metode tersebut penulis bertujuan untuk memperoleh data yang 

dapat memperkuat topik permasalahan yang diangkat, serta dapat menemukan 

solusi yang terpat untuk menjawab permasalahan tersebut. Dalam metode 

pengumpulan data ini penulis menggunakan metode penelitian gabungan. 

2.1.1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara 

berdialog antara peneliti dengan respon untuk mendapatkan informasi yang ingin 

diketahui. Penulis melakukan beberapa wawancara dengan beberapa nara sumber 

yaitu Helha irene ( Host Hijab Traveler Trans tv) dan chika ( salah satu pengurus 

inti Hijabers community Jakarta ). 

2.1.1.1. Wawancara dengan Helga Iren 

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 17 Februari 2018 dengan Helga Irene, 

salah satu host acara hijab traveler Trans tv bertempatan di café happiness Bintaro. 

Acara Hijab Traveler merupakan acara yang dipandu oleh seorang muslimah 

berhijab yang mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia maupun luar negeri. 

Adanya acara hijab traveler ini menunjukkan bahwa Hijab Traveler ini sedang 

digemari oleh kalangan hijaber saat ini. 
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 Hasil informasi yang didapatkan penulis setelah melakukan wawancara 

dengan Helga Irene, adalah terjadinya fenomena hijab traveler ini bisa didasari oleh 

tayangan televisi mengenai petualangan para muslimah untuk mengeksplor 

berbagai daerah di dalam negeri maupun luar negeri, tetapi kurangnya edukasi 

terhadap hijab traveler menyebabkan hijab traveler kurang memiliki sikap 

awareness terhadap ibadah yang mereka lakukan dalam perjalanan. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai tata cara ibadah dalam perjalanan 

yang didapatkan oleh hijab traveler, informasi yang terdapat diluaran hanya berupa 

kitab-kitab fiqih besar yang sulit untuk dibawa kemana-mana dan sulit dipraktikan 

ditempat. 

 

 

Gambar 3. 1 Wawancara dengan Helga Irene 
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2.1.1.2. Wawancara dengan Chika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 dengan chika ketua 

komunitas Hijaber Indonesia bertempatan di Moddena Kuningan. Hasil dari 

wawancara dengan Chika yaitu saat ini banyaknya Hijab Taveler yang melakukan 

traveling, beberapa diantaranya terdorong karena melihat posting-an seseorang di 

social media sehingga banyak dari hijab traveler terdorong untuk melakukan 

perjalanan yang dekat ataupun jauh. Disamping itu minimnya informasi mengenai 

tata cara ibadah dalam perjalanan yang dikhususkan untuk hijab traveler, sehingga 

sulit untuk melajar fiqih ibadah dalam perjalanan.  

Gambar 3. 2 Wawancara dengan Chika 
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 3.1.2 Focus Group Discussion (FGD) 

 
 
Penulis melakukan Forum Group Discussion pada tanggal 5 Maret 2018 yang 

bertempatan di Modena Jakarta Selatan  yang dilakukan terhadap para finalis 

Dream Girls 2017. Dream girls adalah Komunitas muslimah yang aktif, kreatif, 

berwawasan luas, dan masih dalam koridor Islami, selain itu Dream Girls juga aktif 

dalam kegiatan sosial . Dream Girls sendiri adalah ajang pencarian muslimah yang 

aktif, kreatif dan juga berwawasan luas. Selain itu banyak kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh para finalis dream girls ini seperti workshop, traveling, pengajian 

dan juga olahraga. 

 Pada tanggal 5 Maret 2018 kemarin adalah bertepatan dengan workshop 

healty cooking dan sharing session by Alfamidi dan MODENA Indonesia. Kegiatan 

Gambar 3. 3 Focus Group Discussion dengan finalist Dream Girls 2017 
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kala itu adalah sharing tips healty cooking bersama 50 muslimah dan diantaranya 

terdapat 8 finalis dream girls 2017 yang mengikuti serangkaian acaranya. 

 Dalam proses FGD yang dilakukan setelah cooking class selesai, penulis 

memperoleh informasi mengenai fenomena hijab traveler yang sedang trend di 

kalangan milenial saat ini. Banyak informasi yang mereka tidak ketahui mengenai 

tata cara ibadah dalam perjalanan, diantaranya kurangnya pemahaman mengenai 

tata cara tayamum, jenis dari thoharoh dan juga masih sulit membedakan antara 

sholat jamak dan sholat qosor karna minimnya media informasi yang mereka 

dapatkan.  

3.1.3 Kuesioner 

Penulis melakukan penyebaran kuesioner secara online pada tanggal 15-18 Februari 

2018 menggunakan metode random sampling. Sasaran yang di tunjukan adalah 

perempuan musliman dengan rentang usia 17-21 tahun yang berdomisili di 

Jadebotabek. Jumlah sampling berjumlah 140 responden berdasarkan rumus slovin 

dengan tingkat kekeliruan 10%. Total responden yang diperoleh sebanyak 150 

responden. Hasil yang didapat sebagai berikut: 
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Pada pertanyaan pertama, 150 responden diketahui 91,4% menggunakan hijab dan 

8,6% belum menggunakan hijab. 

Gambar 3. 5 Diagram Jawaban 2 

 
Pertanyaan kedua, dari 150 responden 98% menyukai traveling dan 2% nya tidak 
menyukai traveling. 
 

Gambar 3. 4 Diagram Jawaban 1 
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Pertanyaan ketiga, dari 150 responden diketahui 57,2% tidak mengetahui apa itu 

thaharah dan 42,8% mrngrtahui apa itu thaharah. 

Gambar 3. 6 Diagram Jawaban 3 

Gambar 3. 7 Diagram Jawaban 4 
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Pertanyaan keempat, dari 150 responden 95,2% ingin mengetahui informasi fiqih 

ibadah dalam perjalanan, 71,2% menginginkan informasi mengenai tips perjalanan, 

76% menginginkan informasi mengenai tips fashion hijab dalam perjalanan. 

 

 

pertanyaan kelima, dari 150 responden 73,3% responden tidak mendapatkan 

infoemasi mengenai hijab traveler dari berbagai sumber, dan 26,7% responden 

mendapatkan infomasi yang diperlukan mengenai berbagai sumber. 

 3.1.4 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan salah satu tahapan yang dilakukan oleh penulis untuk 

melakukan pengamatan terhadap buku informasi mengenai tata cara ibadah untuk 

hijab traveler.  Namun lebih mengacu pada unsur dan elemen desain. Seperti teknik 

fotografi, layout pada buku, tipografi dan elemen visual. Dalam pendokumentasian 

ini penulis melakukan studi terhadap 3 sesuai dengan topik buku yang akan 

Gambar 3. 8 Diagram Jawaban  5 
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dirancang mengenai hijab traveler. Berikut adalah 3 buku yang diobservasi oleh 

penulis: 

Judul Uk(cm) Hlm Jenis Kertas Finishing Jilid Harga 

Hijabers(lost) 

In Thailand 
13x19 238 

Soft cover  

art carton 

Isi art paper 

Doff 

Spot uv 

Perfect 

binding 
Rp 47.500 

Mendulang 

pahala dikala 

Safar 

12.5x17.5 131 

Soft cover  

art carton 

Isi art paper 

Doff 
Perfect 

binding 
Rp 25.000 

Solo 

Traveler’s 

guide book 

10.5x14.5 112 

Soft cover  

art carton 

Isi art paper 

Doff 

Spot uv 

Perfect 

binding 
Rp 45.000 

 

Tabel 4. 1 Study Existing table 

 

 

 

Gambar 3. 9 Buku Hijaber (lost) in Thailand 
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 Buku pertama yang diobservasi oleh penulis adalah buku Hijabers (lost) in 

Thailand mengenai pengalaman penulis berpetualang di negeri gajah putih. Ukuran 

buku ini paling besar jika dibandingkan dengan buku-buku lainnya yaitu 13cm x 

19cm. Ukuran ini di cukup praktis untuk dapat dibawa-bawa oleh pembacanya. Di 

dalam buku ini semua lembarannya berwarna hitam putih dan terdapat sedikit 

ilustrasi pada setiap babnya. Buku ini dapat ditemukan di took buku Gramedia. 

 

 

Buku selanjutnya adalah buku Mendulang Pahala di kala Safar. Buku ini 

adalah buku terjemahan yang mempunyai judul buku asli musafir. Di dalam buku 

ini terdapat bagian mengenai adab-adab dalam perjalanan. Namun di dalam buku 

ini tidak terdapat ilustrasi dan foto hanya text hitam putih saja, sehingga pada bagian 

bab tertentu menyebabkan para pembaca kurang memahami mengenai isi konten 

dari buku tersebut 

Gambar 3. 10 Buku Mendulang pahala di kala Safar 
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 Buku yang terakhir adalah buku Solo Traveler’s Guide book yang 

diterbitkan oleh Gramedia. Ukuran buku ini dirasa sangat cocok untuk dibaca oleh 

para pembaca kemana-mana. Adanya foto dan juga ilustrasi yang mendukung isi 

dari konten yang ada didalam buku membuat para pembaca mudah menangkap 

pesan yang akan disampaikan oleh penulis. Setiap bab yang ada didalam buku ini 

mempunyai warna yang berbeda-beda sehingga memudahkan para pembaca untuk 

memcari bab yang di inginkan atau diperlukan ketika dibaca. Tipografi, fotografi 

dan layout didalam buku ini membuatnya terkesan seru dan imajinatif. Buku Solo 

Traveler’s Guise Book ini bisa di dapatkan di toko buku Gramedia. 

Gambar 3. 11 Buku Solo Traveler’s Guide Book 
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 Metodologi Perancangan 

Menurut Landa 2011, ada 5 tingkat tahapan yang harus dilakukan pada saat 

merancang sebuah desain, yaitu : 

1. Orientasi 

Tahap awal penulis akan mencari inti dari permasalahan yang kemudian 

akan dibahas dalam buku informasi yang akan dirancang. Pada tahapan awal 

ini semua inti permasalahan harus didukung dengan landasan-landasan teori 

dalam merancang visual buku 

2. Analisis 

Analisis dilakukan berdasarkan batasan geografi, demografi dan psikografi. 

Data-data yang didapat dari hasil penelitian akan digunakan sebagai 

pedoman yang akan menentukan kesimpulan tertentu dalam merancang 

tugas akhir ini. 

3. Konseptual 

Berdasarkan brainstorming dari permasalahan dan konten yang akan di 

bahas, kemudian dituangkan ke dalam tulisan yang kemudian akan 

divisualisasikan melalui sketsa lalu disatukan menjadi sebuah buku. Konten 

diurutkan berdasarkan informasi yang jelas secara beraturan sehingga tidak 

membingungkan pembaca. 
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a. Penentuan visual 

Penulis menentukan visual dan aspek desain lainnya seperti warna, 

tipografi, dan layout berdasarkan konsep yang telah ditentukan. 

b. Penentuan media 

Media yang dipilih oleh penulis adalah buku. Elemen lainnya ditentukan 

oleh penulis seperti jenis kertas, ukuran buku, cover buku hingga 

finishing yang sesuai dengan konsep perancangan. 

4. Desain 

Desain dibuat berdasarkan ide dan konsep yang didapat dan disesuaikan 

dengan perancangan sehingga tujuan menyampaikan konten dapat 

tersampaikan secara baik dan jelas. 

5. Implementasi 

Pada tahap akhir, desain yang didapat berdasarkan ide dan konsep dapat 

diterapkan dalam perancangan buku informasi. 
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