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BAB III 

   METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian 

dialaksanakan,
30

  seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis 

dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk 

diolah, dianalisis, diambil keputusan dan dicarikan cara pemecahannya
31

 

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

 Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu data 

diperoleh dan disajikan berupa kata/kalimat, dan gambar dalam bentuk penjabaran 

dan pendeskripsian secara jelas dan detail dalam bentuk kalimat.
32

 

 Penelitian ini ditinjau dari pemaparannya termasuk penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mengumpulkan 

fakta dan menguraikan keseluruhan dari persoalan yang akan diselesaikan. 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran umum mengenai Strategi 

Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Dalam 

Pengembangan Wisata Halal. 

 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Sumatera Barat,Provinsi Sumbar. Sementara waktu penelitian ini dilaksanakan 

setelah proposal ini diseminarakan. 
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C. Sumber Data  

Data dalam penelitian ini dapat di bagi dua sumber data yaitu: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

Narasumber. 

2. Data Sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari instansi terkait, buku-

buku, media-media, laporan-laporan yang terkait dengan penelitian ini. 

 

D. Informan Penelitian 

  Sesuai dengan judul penelitian tentang mengenai Starategi Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengembangan 

wisata Halal, maka informasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan 

Dan Pariwisata yang berjumlah 6  orang yang terdiri dari key Iforman atau 

Informan kunci yaitu 1 orang yakni kepala Dinas, dan pendukung informasi 

adalah 4 pengurus inti.   

 

E.  Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian  

  Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala 

Dinas sebagi orang-orang yang paham terhadap keseluruhan aktivitas di 

Dinas Kebudayaan dan Pariwista Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera 

Barat. 

b. Objek Penelitian  

  Objek penelitian ini Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengembangan Wisata Halal. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

  Disamping perlunya penentuan metode dalam penelitian, maka 

perlu juga memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan guna 

menjaring data-data yang diperluka. Maksud teknik pengumpulan data adalah 

cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti didalam 
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pengumpulan datanya.
33

 Adapun teknik pengumpulan data yang penelitian 

gunakan ada tiga cara diantaranya:  

1. Observasi  

  Observasi adalah pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang 

di jumpai tinjauan lansung di lapangan sehubungan dengan penelitian ini.
34

 

  Teknik observasi yang digunakan adalah non partisipasi. Dimana 

penelitian hanya bertindak sebagai observan tanpa ikut tujuan melakukan 

aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik kehadirannya 

diketahui atau tidak.
35

 

  Metode observasi digunakan sebagi pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Melakukan 

observasi berarti menggambarkan dengan kata-kata cermat terhadap hal yang 

diamati kemudian mencatat dan mengelolahnya. 

2. Wawancara  

  Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan pada para 

responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview 

dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.
36

 

  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara 

menggunakan pendekatan secara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang 

terperinci, namun bersifat terbuka yang telah dipersiapkan terlebih dahulu 

dan akan diajukan menurut urutan dan rumusan masalah.
37

 

  Dengan wawancara ini peneliti akan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada informan yang telah di tentukan, untuk mendapatkan 

informasi mengenai Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 
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Sumatera Barat Dalam Pengembangan Wisata Halal yaitu beberapa Kabid 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabit Pemasaran Dan Kabit Daya Tarik 

Wisata 

3. Dokumentasi  

  Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh 

dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat ileh puhak lain. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh dan mencatat data secara langsung 

tentang Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan hal-hal yang berkaitan 

dengan Wisata Provinsi Sumatera Barat sebagai Wisata Halal.
38

 

  Teknik ini bertujuan untuk mendukung data dan didukung dengan 

dokumentasi berupa foto yang langsung diambial dari lokasi penelitian. Di 

samping itu, peneliti akan mengambil dokumen atau file yang ada pada pada 

pelengkap informasi dari hasil perolehan data melalui observasi dan 

wawancara di lapangan yang akan dilakukan.
39

  

  

G. Validitas Data  

  Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil 

penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi, 

triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan 

membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua 

peneliti atau lebih serta dengan membandingkan dengan mengunakan teknik 

yang berbeda misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi.  

  Artinya teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk 

menghilangkan perbdaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari 

berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa peneliti dapat melakukan 

pengecekan data dengan cara membandingakan. 
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  Menurut Moleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksa keapsahan 

data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain sebagai pembanding, yaitu 

dengan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian 

secara kualitatif dengan berbagai cara dan waktu.
40

 

  Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang memanfaatkan penggunaan: 

1. Sumber  

  Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan 

dokumentasi. 

2. Metode  

 Metode yaitu mengecek drajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek drajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

3. Penyidik  

  Penyidik adalah dengan jalan memanfaatkan peneltian atau 

pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pengamatan kepercayaan lainnya membantu mengurangi 

kesalahan dalam pengumpulan data. 

4. Teori 

  Menurut Lincoln dan Guba berdasarkananggapan bahwa fakta 

tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. 

Sementara itu, Patton memaparkan bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal 

itu dinamakannya penjelasan banding. 

  Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, untuk menguji 

Kredibilitas dan validitas data penulis akan menggunakan triangulasi sumber 

yaitu, membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh dari narasumber 
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satu kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari narasumber 

yang lainnya. 

 

H. Teknik Analisa Data  

  Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisa data dapat diberi arti makna yang berguna 

dalam memecahkan masalah. 

 Menurut Patton (1988) dalam Kaelan (2005: 209), Analisis data 

merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Hal yang kita lakukan 

ketika menganalisis menurut pengertian ini adalah data diurutkan, 

dikelompokkan sesuai dengan pola, kategori, dan Satuannya.
41

 

Jenis pendekatan analisis data yangpenulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah Teknik Analisis Taksonomi, Yaitu memahami gambaran umum 

dalam fokus penelitian sebagai suatu fokus masalah di dalam sasaran 

penelitian
42

. Secara keseluruhan teknik ini menggunakan “ Pendekatan non 

kontras antara elemen”. Teknik Analisis Taksonomi terfokus pada suatu 

domain-domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-sub 

domain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang umumnya 

merupakan rumpun yang memiliki kesamaan. Dengan demikian, apabila 

dibandingkan dengan Teknik Analisis Domain, maka Teknik Analisis 

Taksonomi akan menghasilkan hasil analisis yang terbatas pada satu domain 

tertentu dan hanya berlaku pada satu domain pula.
43

 

  

 Tahapan ini dilakukan setelah pengamatan terfokus dan wawancara 

struktural dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mendalami fokus tertentu atas 

domain yang telah ditentukan yang berkaitan dengan tema yang diteliti 

                                                             
41

Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 221  
42

Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, ( Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), hlm.209 
43

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), hlm.89 



30 
 

tahapan ini mempunyai fokus untuk memilih beberapa kelompok domain dari 

daftar yang diperoleh secara komperehensif, berdasarkan kriteria antara lain:  

 Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data 

dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Klasifikasi data, yakni mengkelompokkan data sesuai dengan topik-topik 

pembahasan. 

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali 

data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan. 

3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan 

topik-topik pembahasan. 

4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam 

susunan yang singkat dan padat. 
44
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