
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Secara garis besar, penelitian 

kualitatif bersifat merangkum data deskriptif yang bersumber dari data tertulis. Dalam pendekatan 

kualitatif, penelitian akan memaparkan fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Jonathan 

Sarwono, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai proses mencoba untuk memperoleh suatu 

pemahaman terkait dengan kompleksitas yang terdapat dalam interaksi manusia. Secara lebih jauh, 

Sarwono juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih berfokus pada proses daripada hasil 

akhir. (Sarwono, 2006) 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Jenis penelitian tersebut digunakan 

karena akan mendeskripsikan Peran Gastrodiplomasi dalam Membangun Nation Branding 

Indonesia melalui Indonesian Food Festival 2019 di Bangladesh. 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisis 

3.2.1 Unit Amatan 

Unit amatan menurut Ihalauw adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh 

data – data dalam menjelaskan suatu analisis. Dengan definisi tersebut, unit amatan dalam 

penelitian ini adalah Indonesian Food Festival 2019 di Bangladesh yang diselenggarakan oleh 

KBRI Dhaka pada tanggal 30 Agustus – 6 September 2019. 

3.2.2 Unit Analisis 

Unit analisis digunakan sebagai komponen yang berkaitan dengan fokus yang diteliti, 

definisi tersebut dijabarkan oleh Masri. Dapat diartikan bahwa unit analisis adalah subjek 

penelitian. Dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisisnya adalah 

bagaimana program Indonesian Food Festival mampu menjadi jalan Indonesia untuk 

meningkatkan citra negara Indonesia di Bangladesh. Mengetahui hal tersebut, dapat dilihat bahwa 

upaya apa saja yang dilakukan dalam rangkaian acara tersebut yang mampu meiningkatkan citra 

Indonesia melalui makanan dalam acara Indonesian Food Festival 2019. 

 

  

 



 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal 

dari dua jenis sumber, yaitu sumber data secara langsung dengan lembaga yang terkait yaitu 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka, Bangladesh sebagai penyelenggara Indonesian 

Food Festival 2019 dan sumber data pendukung lainnya berasal dari dokumen – dokumen yang 

terkait yang berupa jurnal, laporan berita, skripsi ataupun karya ilmiah lainnya.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang 

paling strategis dalam penelitian adalah definisi teknik pengumpulan data menurut Sugiyono. 

Dalam penelitian tersebut, data – data dikumpulkan melalui literasi dan pengkajian yang 

bersumber dari jurnal, skripsi, buku – buku yang berkaitan dengan Gastrodiplomasi Indonesia 

dalam Membangun Nation Branding melalui Indonesian Food Festival 2019 di Bangladesh. 

3.4.2 Jenis Data 

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu :  

a. Data primer yang merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui 

wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara perlu dilakukan kepada KBRI Dhaka, 

Bangladesh agar mendapatkan data yang akurat. 

b. Data Sekunder yang merupakan data yang didapat secara tidak langsung. Data sekunder ini 

akan digunakan sebagai data penunjang dari data primer yang sudah didapat. Sumber data 

sekunder dapat berupa informasi melalui buku – buku, jurnal, dan media berita. 

3.5 Teknik Analisis Data 

  Dalam teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dibagi dalam 3 (tiga) tahap, 

yaitu: (Rijali, 2018) 

a. Tahap Reduksi Data 

Tahap reduksi adalah tahap yang melakukan seleksi, dan penyingkatan data yang diperoleh dari 

wawancara dan didukung dengan dokumen – dokumen penunjang. Dan pada tahap ini, peneliti 

akan menyusun ulang kembali agar dapat dipahami lebih jauh. 

b. Penyajian Data 

Setelah melakukan seleksi data, maka peneliti akan mengembangkan data yang sudah dipilih dan 

direduksi agar informasi dapat dideskripsikan dan tersusun secara sistematis. 



 

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan dapat 

dilakukan berdasarkan temuan dari data – data yang sudah didapat. 


