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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif pada 

penelitian ini. Alasannya karena penelitian kualitatif menggambarkan isi tetapi 

tidak berdasarkan akurasi statistik. Peneliti memilih peneletian secara kualitatif 

karena dalam penelitian ini peneliti dapat memaparkan data secara apa adanya. 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.32  

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa data kualitatif memiliki landasan 

kukuh atas deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses 

yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif peneliti dapat 

memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup 

pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan 

bermanfaat.33 Dalam melakukan penelitian terkait citra Halal Tourism peneliti 

merasa harus memahami alur peristiwa secara kronologis dan memperoleh 

penjelasan yang banyak dan bermanfaat. 

32 Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education: An Introduction 

to Theory and Methods, Boston: Allyn and Bacon, Inc dalam Lexy J. Moleong, 2009, Metodologi 

Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
33 Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman, 1992, Qualitative Data Analysis Terjemahan 

Tjetjep rohendi rohidi. Jakarta: UI-Press dalam Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial. 

Bandung: PT Refika Aditama, hal 284. 
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3.2 Tipe Penelitian 

 Peneliti memilih tipe penelitian deskriptif karena dalam penelitian 

ini dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung saat 

ini maupun di masa lampau. Peneliti berusaha mendapatkan data secara mandiri. 

Menurut Whitney, tipe penelitian deskriptif berupa mencari fakta dengan 

interpretasi yang jelas. Sementara, Moh. Nazir berpendapat bahwa tipe deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. ` Maksud dari “masa sekarang” adalah sebuah gambaran bahwa 

perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian ini adalah waktu sekarang atau 

sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan 

responden.34  

 

3.3 Subjek Penelitian 

 Peneliti menggunakan purposive sampling technique untuk 

memilih subjek penelitian. Purposive sampling technique adalah cara penentuan 

sejumlah informan atau subjek sebelum penelitian dilaksanakan, dengan 

menyebutkan secara jelas kriteria apa yang dijadikan dasar untuk penetapan 

informan atau subjek yang akan diteliti.35 Dalam penelitian ini peneliti akan 

memilih beberapa subjek yang terjun langsung dalam perencanaan tentang Halal 

Tourism. Peneliti akan memilih subjek penelitian sesuai kebutuhan penelitian. 

                                                           
34 Andi Prastowo S.Pd I, M.Pd I, 2014, Memahami metode-metode penelitian, cetakan III, 

Jogkakarta: Ar-Russ Media, hal: 201-202 
35 Dr. Muslimin Machmud, M.Si, 2016, Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip 

Dasar Penelitian Ilmiah, cetakan I, Malang: Penerbit Selaras, hal: 62. 
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Dari subjek tersebut peneliti ingin memperoleh data terkait Halal Tourism 

sebanyak mungkin serta berbagai data pendukung lainnya. Dengan demikian 

peneliti menentukan subjek pada penelitian ini dengan kriteria sebagai berikut; 

 Lulusan S1. 

 Bekerja minimal 3 tahun. 

 Merupakan anggota yang menjabat sebagai Unsur Penentu 

Kebijakan maupun Unsur Pelaksana. 

 Mengetahui informasi seputar halal tourism. 

 Terlibat dalam perencanaan program halal tourism Nusa Tenggara 

Barat. 

Struktur BPPD-NTB terdiri dari Unsur Penentu Kebijakan dan 

Unsur Pelaksana. Unsur penentu kebijakan terdiri dari Ketua, Wakil ketua, dan 5 

anggota. Unsur pelaksana terdiri dari direktur eksekutif, direktur administrasi dan 

keuangan, dan bendahara. Dari 10 orang semuanya merupakan lulusan S1, 9 

orang bekerja minimal 3 tahun. Total 8 orang, 5 orang menjabat dalam unsur 

penentu kebijakan dan 3 orang menjabat dalam unsur pelaksana. Dari total 

tersebut hanya 4 unsur penentu kebijakan dan 2 unsur pelaksana yang mengetahui 

informasi seputar halal tourism. 2 orang unsur penentu kebijakan dan 2 unsur 

pelaksana terlibat langsung dalam perencanaan Halal Tourism. Dari kriteria 

tersebut, peneliti menemukan dua anggota unsur penentu kebijakan dan unsur 

pelaksana yang memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian. Subjek penelitan ini 

ialah Lalu Hasanuddin dan Prayitno Basuki selaku anggota unsur penentu 

kebijakan serta Muhammad Nursandi dan Darwin Witarsa selaku unsur pelaksana. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut; 

3.4.1 Wawancara 

Wawancara dalam penelitian merupakan proses interaksi komunikasi 

antara peneliti dengan subjek penelitian, informan, maupun key informan dengan 

cara melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data atau 

informasi.36 Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan alasan 

untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari subjek penelitian. Dalam 

wawancara tidak terstruktur peneliti akan lebih banyak mendengarkan apa yang 

dijelaskan oleh subjek penelitiam. Nantinya wawancara akan menjadi data primer 

yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian. Sumber data utama yang 

diteliti diambil langsung dari subjek penelitian ini yaitu anggota yang menjabat 

sebagai Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata 

Daerah NTB. 

 

3.4.2 Dokumen 

Dokumen bisa berbentuk foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai 

dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.37 Dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.38 Peneliti akan 

                                                           
36 Dr. Muslimin Machmud, M.Si, 2016, Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip 

Dasar Penelitian Ilmiah, cetakan I, Malang: Penerbit Selaras, hal: 59. 
37 Dr. Muslimin Machmud, M.Si, 2016, Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip 

Dasar Penelitian Ilmiah, cetakan I, Malang: Penerbit Selaras, hal: 60. 
38 Prof. Dr. Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, hal.329. 



25 
 

mengambil data dari arsif BPPD NTB selama penelitian berlangsung baik dalam 

bentuk foto, brosur, data statistik, maupun dokumen lainnya. 

 

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian akan dilakukan di kantor BPPD-NTB yang bertempat di 

Jalan Langko No.56 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penelitian akan dilakukan 

selama kurang lebih 2 minggu pada akhir September hingga awal Oktober 2017. 

Rentang waktu yang dimaksud peneliti disini bersifat mutlak, apabila data dan 

kesimpulan yang dicari peneliti telah terpenuhi untuk menjawab permasalahan 

maka penelitian dapat dihentikan. Sebaliknya, apabila data dan kesimpulan yang 

telah diperoleh belum bisa menjawab permasalahan yang ada maka, penelitian 

dapat diperpanjang sampai menemukan data dan kesimpulan yang sesuai. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang 

jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, 

dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan 

umum yang disebut sebagai analisis.39 

 

                                                           
39 Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman, 1992, Qualitative Data Analysis Terjemahan 

Tjetjep rohendi rohidi. Jakarta: UI-Press dalam Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial. 

Bandung: PT Refika Aditama, hal 339. 
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Gambar 3.1 : Komponen-komponen analisis data: model interaktif 

 

3.6.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini dengan teknik 

wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang peneliti pilih merupakan 

wawancara tidak terstruktur, dengan alasan untuk mendapatkan informasi yang 

lebih mendalam. Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti akan lebih banyak 

mendengarkan apa yang dijelaskan oleh subjek penelitian. Serta menanyakan 

pertanyaan spontan terkait dengan jawaban yang diberikan. Peneliti juga 

menggunakan alat bantu yaitu, voice recorder dalam proses wawancara. Peneliti 

memilih subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. 

3.6.2 Reduksi Data 

Selama penelitian, peneliti akan mendapatkan informasi dan data yang 

sangat banyak dan rumit. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstraksian, dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.  Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir data sedemikian rupa hingga 
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kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.40 Selama 

penelitian berlangsung peneliti akan menulis informasi penting yang didapat 

dengan membuat ringkasan, catatan, maupun memo. Peneliti berharap dengan 

melakukan reduksi data, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. 

3.6.3 Penyajian Data 

Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk narative text, tabel, maupun 

grafik sesuai data yang didapatkan oleh peneliti. Melalui data yang disajikan 

peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

berdasarkan pemahaman yang didapatkan dari penyajian data tersebut. Penyajian 

data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data, maka 

data akan tersusun dengan pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk 

difahami oleh peneliti. 

3.6.4 Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Selama 

mengumpulkan data, secara bertahap peneliti akan menarik kesimpulan sementara 

kemudian semakin meningkat menjadi jelas dan terperinci. Kesimpulan akan 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Hal-hal yang diverifikasi terkait 

makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, 

dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan juga harus didukung oleh bukti-bukti 

yang kuat. Diharapkan dengan menarik kesimpulan akan menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal. 

                                                           
40 Ibid. 
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3.8 Keabsahan Data 

Peneliti melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik 

triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain.41 Triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) 

triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan 

kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.42 Pada penelitian 

ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan 

dan mengecek kembali data dengan sumber yang berbeda. Sumber dapat berupa 

dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan 

pribadi, dan gambar atau foto. Pengecekan kembali hasil wawancara akan 

dilakukan oleh peneliti melalui arsif, foto, dan catatan atau tulisan probadi peneliti 

sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 

tentang apa yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Lexy J. Moleong, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

hal. 330. 
42 Norman K Denkin dalam Dr. Muslimin Machmud, M.Si, 2016, Tuntutan Penulisan Tugas Akhir 

Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah, cetakan I, Malang: Penerbit Selaras, hal: 70-71. 


