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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. JenisPenelitian 

Penelitian yang bersifat kualitatif ini dirancang untuk memperoleh informasi 

tentang fungsi LPPOM MUI Provinsi Lampung dalam pemberdayaan 

sertifikasi halal bagi masyarakat muslim di Provinsi Lampung. Dalam 

penelitian ini penulis menganalisis berbagai data yang diperoleh pada saat 

penelitian dilakukan. Untukmemperoleh data yang diperlukandalampenulisan 

agar nantinyadapatmendukungkesempurnaanpenelitianini, 

penulismenggunakanmetodesebagaiberikut: 

1. JenisPenelitian 

Dilihatdarijenisnyamakapenelitianinidikategorikansebagaipenelitianlapang

an (field research), yaitusuatujenispenelitian yang 

berusahauntukmengumpulkan data daninformasimengenaipermasalahan di 

luarkepustakaan.
1
Adapunpenelitianiniakandilaksanakan di LPPOM MUI 

Provinsi Lampung. 

2. SifatPenelitian 

Apabiladilihatdarisifatnyamakapenelitian yang 

akandilaksanakanolehpenulismenggunakanpendekatankualitatif. 

Pendekatankualitatifadalahsuatu proses penelitiandanpemahaman yang 

berdasarkanpadametodologi yang 

                                                             
1 M. Achmad Anwar, Prinsip-PrinsipMetodologi Research, (Yogyakarta: Sumbangsih, 

1975),h. 22 



56 
 

menyelidikisuatufenomenasosialdanmasalahsosial.
2
Padapendekataninipen

ulismenggambarkansecarakompleks, meneliti kata-kata, 

laporanterincidarirespondendanmelakukanstudipadasituasi yang alami. 

Penelitiankualitatifmerupakanriset yang 

bersifatdeskriptifdancenderungmenggunakananalisisinduktif. Proses 

danmaknalebihditonjolkandalampenelitian. 

Landasanteoridimanfaatkansebagaipemandu agar 

fokuspenelitiansesuaidenganfaktalapangan.Penelitian kualitatif digunakan 

jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, 

untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan 

kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. 

Padapendekataninipenulismenggambarkansecarakompleks, meneliti 

kata-kata, laporanterincidarirespondendanmelakukanstudipadasituasi yang 

alami.Penelitiankualitatifmerupakanriset yang 

bersifatdeskriptifdancenderungmenggunakananalisisinduktif. Proses 

danmaknalebihditonjolkandalampenelitian. 

Landasanteoridimanfaatkansebagaipemandu agar 

fokuspenelitiansesuaidenganfaktalapangan. 

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk 

mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, 

mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah 

perkembangan. 

                                                             
2Noor Juliansyah, MetodologiPenelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, &KaryaIlmiah, 

(Jakarta: Kencana, 2013), h. 34 
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Pada penelitian tentang pemberdayaan sertifikasi halal yang 

dilakukan oleh LPPOM MUI Provinsi Lampung untuk meningkatkan 

jaminan produk halal bagi masyarakat muslim di Provinsi Lampung ini 

penulis akan menggambarkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat 

berkenaan dengan produk halal serta upaya yang telah dilakukan oleh 

LPPOM MUIProvinsi Lampung dalam pemberdayaan sertifikasi halal 

seperti apa adanya. Adapunlangkah-langkah yang 

akandilakukanolehpenulisdalammendiskripsikansertifikasi halal 

sebagaiupaya meningkatkan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim 

di Provinsi Lampungyaknidenganmenentukanpermasalahan, 

menentukanjenisinformasi yang diperlukan, 

menentukanprosedurpengumpulan data, pengolahan 

data/informasidanmenarikkesimpulanpenelitian. 

B. Sumber Data 

Padatahapini, penelitiberusahamencaridanmengumpulkanberbagaisumber 

data yang adahubungannyadenganmasalah yang 

diteliti.Dalampenelitianiniterdapat data utama (primer) dan data pendukung 

(sekunder). 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang 

langsungdikumpulkanolehpenelitidarisumberpertanyaan.
3
Adapun yang 

terlibatsecaralangsungsebagaisumber data primer di siniadalah: pengurus 

                                                             
3
Suryosubroto, ManajemenPendidikanSekolah,(Jakarta: PN RinekaCipta, 2003), h. 39 



58 
 

LPPOM MUI,masyarakat danaparatpemerintah yang berkaitan dengan 

masalah sertifikasi halal.Yang termasukdalam data primer diantaranya 

pengurus LPPOM MUI seperti 

YaktiworoIndriani/Direktur,Refliyanto/Bidang Pelatihan,Maskut 

Candranegara/Bidang Kesekretariatan, Sunanjak Agung Wiwaha/Bidang 

Sosialisasi dan Informasi Halal, Astuti Romlah/Staf Sekretariat, dari 

instansi terkait seperti Chotibul Umam/Kasi Produk Halal Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Lampung serta dari unsur masyarakat seperti 

Rusdi dan Shofyan Fandi/penyuluh agama. 

2. Data Sekunder 

Data sekunderadalah data yang 

sudahtersusundansudahdijadikandalambentukdokumen-

dokumen.
4
Adapunsumber data sekunderdisiniadalahbuku-buku yang 

terkaitdenganmasalahpembinaandanjaminanproduk halal sertaarsip-arsip, 

dokumen, catatandanlaporankegiatan yang berkenaandenganpembinaan 

dan sertifikasi halal. Yang termasuk dalam data sekunder seperti Buku 40 

Tahun MUI Lampung: Berkarya Untuk Umat, Pedoman Strategi 

Kampanye Sosial Produk Halal, Pedoman Fatwa Produk Halal, Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014, Materi Pelatihan Auditor Internal Halal, 

Garis Besar Program MUI, Susunan Pengurus MUI dan LPPOM MUI, 

Data Produk Halal,Makanan Halal: Ketentuan Tentang Pangan Halal 

Dalam Islam Dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya, Modul 

                                                             
4Ibid., h.  40 
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Pelatihan Auditor Internal Halal, Pentingnya Makanan Halal dan Bergizi 

Bagi Keluarga, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal. 

Penulis menyadari bahwa akan sulit untuk dijelaskan apabila dalam 

pengambilan sumber data tidak mencantumkan seberapa besar peluang dalam 

ketercakupan data-data tersebut untuk dapat mewakili secara keseluruhan. 

Oleh karenanya peneliti memandang perlu untuk melakukan pengambilan 

sampel data yang meliputi dari kepengurusan LPPOM MUI Provinsi 

Lampung. 

Kualitatif yang 

dipergunakandalampenelitianinimemilikiklasifikandalammenentukansumber 

data yang dipilih.Sumber data secarapurposive samplingyang 

dilakukandalammenentukansumber data 

menjadiketentuanbagipenelitimenjalankanpengumpulan data yang 

diharapkanmamputercapai
5
.Kemudian tehnik tersebut masuk dalam tehnik 

pengumpulan data yang nonprobability samplingadalah sebuah tehnik yang 

dimana kemungkinan atau peluang seseorang untuk terpilih menjadi anggota 

sampel tidak diketahui.Dengan demikian sampel yang diambil dapat 

dikatakan sebagai sampel yang representatif, sehingga sukar untuk melakukan 

generalisasi di luar sampel yang diteliti
6
. Dengandasar yang 

demikianmakapenguatandalampengumpulan data 

padapenelitiandenganmenggunakantehniktersebutdinilaiakanlebihmudahdan 

                                                             
5IrawanSoehartono, 

MetodePenelitianSosial(SuatuTehnikPenelitianBidangKesejahteraanSosial Dan 

IlmuSosialLainya), (RemajaRosdakarya: Bandung, 1995), h. 63 
6 Ibid., h. 62 
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representative baikdalamtinjauanpengumpulan data, 

pengembangandanpenyajian data-data kelak. 

Pengambilansumber data 

dengancarademikiandianggapsangatmembantudanmempermudah dengancara 

yang ditempuhdalampengambilan data. Maka data yang dipilihadalah orang-

orang yang dianggapsangatmengetahuipermasalahan yang 

adadanjumlahnyadisesuaikandengankebutuhansepertidalamsifatpenelitianini.

Kewenangandalammasalahtersebutmembuatketerpilihansebagaisumber data 

disesuaikandenganketentuankebutuhanpenelitian.Karenadengansumber data 

pentingtersebutapabilabelummemenuhikriteriadankelengkapandalammencari 

data makaakandiambilsebagaisumber data sesuaidenganpotensi orang-orang 

sebagai data yang sesuaikebutuhan. 

Untukmenentukansumber data yang akandijadikansebagai data 

dalampenelitianmakaberbagaikriteria yang 

bisadijadikansebagaibentukdimanapenelitianinimendahulukankepentingandar

ipengumpulan data yang disesuaikandengankebutuhandantujuanpenelitian. 

Dengankriteriasebagaiberikut: 

1. Mereka yang masihaktifdalamsegalakegiatanyang dilakukan oleh LPPOM 

MUI 

2. Mereka yang menguasaiataumemahami proses sertifikasi 

halalsehinggasemuanyaitudapatditangkapdandiketahuijugainformasinya. 

3. Dan mereka yang peduli dengan masalah produk halal atau aktif dalam 

kegiatan pembinaan/sosialisasi produk halal 
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Maka berdasarkan berbagai uraian yang bisa dijadikan sebagai pijakan 

dalam penentuan sumber data dengan menitikberatkan pada pengembangan 

pengalaman dan pengetahuan dalam penguasaan proses sertifikasi, 

komunikasi, informasi dan edukasi adalah orang-orang yang dianggap 

mengetahui tentang LPPOM MUI dalam pemberdayaan sertifikasi halal dan 

segala hal yang mempengaruhinya seperti: pengurus, perusahaan, mitra kerja 

terkait, binaan, dan masyarakat. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan secara bertahap sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Mengenai langkah-langkah 

penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Interview (Wawancara) 

Metode interview merupakansalahsatuteknikmengumpulkan 

data.Wawancaramerupakanpertemuandua orang 

untukbertukarinformasidan ide melaluitanyajawab, 

sehinggadapatdikonstruksikanmaknadalamsuatutopiktertentu.
7
 

Wawancara yang 

akandipakaidalampenelitianiniadalahwawancaraterstruktur,yaknipenelitiak

anmenggunakanpedomanwawancara yang 

telahdisusunsecarasistematisdanlengkapuntukpengumpulandatanya. 

                                                             
7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 231 
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Metodewawancaradipakaikarenadenganmetodeinipenulisdapatmen

ggaliapa yang dialamiolehsubjek yang ditelitimaupunapa yang 

tersembunyidalamdirisubjekpenelitian. Alasanselanjutnyaadalahapa yang 

ditanyakankepadainformanbisamencakuphal-hal yang bersifatlintaswaktu. 

Penulis menggunakan pedoman wawancara agar diperoleh respon 

dan opini dari subyek penelitian mengenai kondisi LPPOM MUI Provinsi 

Lampung, aktifitas pemberdayaan masyarakat, hubungan dengan lembaga 

terkait dan kelompok masyarakat sasaran pemberdayaan. Wawancara 

langsung pada responden dan informan dilakukan berselang-seling dengan 

observasi, studi dokumentasi dan kepustakaan serta wawancara mendalam 

dilakukan berulang-ulang pada responden. Sebagaimana dipahami bahwa 

wawancara sebagai alat penelitian menurut pengertiannya merupakan 

pertanyaan-pertanyaan lisan (oral questionnaire). Oleh karenanya penulis 

mengkondisikan suasana wawancara yang rileks, hangat, tepat guna dan 

mengenai sasaran. Dalam melakuan wawancara penulis menggunakan 

pedoman wawancara sehingga wawancara lebih fokus, tidak ngelantur, 

melebar dan meluas dari topik yang dibicarakan. Sementara itu responden 

ditetapkan secara purposive sekaligus diperlakukan sebagai sampel.  

Data yang diharapkan diperoleh melalui wawancara ini adalah 

meliputi kinerja pengurus dan kelembagaan LPPOM MUI Provinsi 

Lampung, pengamalan pemberdayaan sertifikasi halal dalam masyarakat 

dan perkembangan sertifikasi halal di Provinsi Lampung. 

2. Observasi 



63 
 

Observasiadalahteknikpengumpulan data yang mempunyaiciri 

yang spesifikbiladibandingkandenganteknik yang 

lainyaituwawancaradankuesioner. Teknikpengumpulan data 

denganobservasidigunakanbilapenelitianberkenaandenganperilakumanusia

, proses kerja, gejala-gejalaalamdanbilaresponden yang 

diamatitidakterlalubesar.
8
 

Observasi dan pengamatan memberikan sumbangan penting dalam 

penelitian ini. Jenisinformasi yang paling baik adalah diperoleh melalui 

pengamatan langsung oleh seorang peneliti. Melalui observasi penulis bisa 

melihat atau mengamati benda-benda material di sebuah lingkungan. Ada 

bangunan gedung, ruang-ruang, fasilitas fisik, peralatan, meubel dan 

sebagainya. termasuk pula perilaku, sikap dan budaya kerja di lingkungan 

kegiatan LPPOM MUI Provinsi Lampung.  

Dalampenelitiannyapenulisakanmelakukanobservasinon 

participant observationyaknipenulistidakterlibatdengankegiatan yang 

dilakukanolehLPPOM MUI Provinsi Lampung. Observasi non participant 

dilakukan untuk memahami kondisi masyarakat dan gambaran perilaku 

individu maupun kelembagaan yang berkaitan dengan masalah sertifikasi 

halal. Bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh LPPOM MUI Provinsi 

Lampung dan pmberdayaan masyarakat melalui sistem jaminan  halal 

yang diterapkan dan hubungan dengan instansi/lembaga terkait dan 

masyarakat yang menjadi sasarannya. Bagaimana fungsi LPPOM MUI 

                                                             
8Ibid., h. 145 
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Provinsi Lampung dalam pemberdayaan sertifikasi halal bagi masyarakat 

muslim di Provinsi Lampung.  

 

 

3. Dokumentasi 

Dalam pelaksanaan penelitian, dokumentasi dipakai untuk 

mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. 

Fungsinya adalah sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang 

diperoleh melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam. 

Dokumen yang dianggap relevan dalam penelitian ini antara lain: struktur 

organisasi, susunan pengurus, program kerja, kegiatan LPPOM MUI dan 

data lainnya yang dianggap perlu.  Adapun data yang 

diperlukandapatberbentuksurat, catatan, buku, kliping, laporan, 

dokumenkegiatandanfoto.Sejumlahbesar data danfakta yang 

berkaitandenganpenelitianyang  

dilakukanolehpenulistersimpandalambahan yang berbentukdokumentasi. 

Olehkarenanyapenulismenggunakandokumentasisebagaialatpengumpulan 

data. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Setelahpenulismengumpulkan data 

makalangkahselanjutnyaadalahmengorganisasikandanmelakukananalisis data 

untukmencapaitujuanpenelitian yang 
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telahditetapkan.Olehkarenanyakegiatananalisis data 

berkaitaneratdenganlangkah-langkahpenelitiansebelumnya. 

Analisis data diawali dengan menentukan unit analisis yaitu LPPOM 

MUI dan aktifitasnya dalam pemberdayaan sertifikasi halal. Analisis data 

dilakukan baik sewaktu mengumpulkan data maupun setelah pengumpulan 

data selesai yang kegiatannya diawali dengan mengumpulkan data, 

muatannya, membagikannya menjadi suatu pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang akan dipelajari 

atau apa yang akan dilaporkan oleh penulis. Analisis data dimaksudkan untuk 

memahami arti dan penafsiran data sebagai cara menjelaskan dan 

membandingkan kaitan teori dengan data yang sudah diolah dan 

diimplementasikan. 

Ketika analisis dilaksanakan, data yang telah dikumpulkan harus 

diseleksi dan diklarifikasi dalam berbagai ranah agar diperoleh gambaran 

yang bersifat relatif dalam berbagai permasalahan dari fokus masalah yang 

diteliti. Kegiatan mengklarifikasi data dalam berbagai ranah dilakukan 

bersamaan dengan proses pengamatan dan merumuskan pernyataan 

deskriptif. Langkah selanjutnya dilakukan analisis taksonomi sebagai upaya 

merinci lebih lanjut, menghimpun elemen-elemen yang sesuai dengan domain 

yang dipandang penting dalam sebuah penelitian bersamaan dengan 

pengamatan terfokus dan pernyataan yang bersifat struktural maupun 

fungsional. 
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Pada dasarnya analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk pernyataan yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

Dalam penelitian kualitatif lebih pada menjelaskan arti data yang dikaitkan 

dengan teori yang telah diseleksi. Salah satu fungsi pokok dari analisis data 

kualitatif adalah menyederhanakan data yang amat besar jumlahnya menjadi 

informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami.  

Data yang terkumpul pada tahap pengumpulan data tentunya perlu 

diolah kembali agar dapat disederhanakan dalam penyajiannya dan tersusun 

rapi untuk kemudian dianalisis. Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu harus 

direduksi sebagai proses pemilahan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar 

dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan yang menggunakan teknik 

dan alat pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian. Cara lain 

yang dilakukan adalah penyuntingan (editing), pengkodean (coding) dan 

tabulasi (tabulation). Selain itu analisis kualitatif bisa juga dilakkan secara 

konvensional yakni dengan cara mengorganisir data yang bersifat kontras 

antara elemen-elemen dalam domain yang diperoleh dari pengamatan 

terseleksi dan perumusan pernyataan kontras. Dari analisis tersebut, 

kemudian dianalisis juga tema yang berguna untuk mendeskripsikan data 

secara menyeluruh dan menampilkan makna dari fokus penelitian. Dalam 

proses itu hasil analisis dibanding dengan teori-teori yang relevan untuk 

memberikan kejelasan apa yang ditemukan dari penelitian. Dengan analisis 

itu tentunya diharapkan ada interaksi antara peneliti dengan informan dan 

responden atau sebaliknya dan dengan bahan-bahan yang bersumber dari 
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pustaka yang secara teoritis berhubungan dengan tema-tema sesuai 

sistematika yang telah disusun secara sistematis dan logis. 

Analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan dengan diawali 

mereduksi data, menyajikan, membandingkan dan menyesuaikan antara teori 

dengan data, kemudian menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan. 

Selanjutnya dilakukan pengujian sebagai cara memperkokoh dan memperluas 

bukti yang dijadikan landasan pengambilan kesimpulan penelitian. Secara 

logika juga dilakukan interpretasi data dalam kaitan teori yang merupakan 

upaya menjelaskan dan membandingkan data yang sudah diolah dan 

diaplikasikan untuk melihat fungsi LPPOM MUI dan kinerja mereka dalam 

pemberdayaan sertifikasi halal bagi masyarakat muslim.  

Penulis dalam menganalisa data menggunakan Model Miles 

danHuberman. Adapunlangkah-langkahnyaadalahsebagaiberikut
9
:  

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh di lapanganjumlahnyasangatbanyak, 

olehkarenaitu data perluditelitidandirinci.Data 

dianalisismelaluireduksi data.Dalamtahapanini data dirangkum, 

dipilihdandifokuskanpadahal-hal yang pokoksaja. 

b. Penyajian data 

Setelah data direduksimakalangkahselanjutnyaadalahmenyajikan 

data.Penyajian data bisadilakukandalambentukuraiansingkat, bagan, 

hubunganantarkategoridansebagainya. 

                                                             
9Ibid., h. 246 
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c. Conclusion drawing/verification 

Langkahketigaadalahpenarikankesimpulandanverifikasi.Kesimpulana

pabiladisertaidenganbukti-bukti yang 

kredibelmakaakanmenjadikesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulanjugadapatmenjawabrumusanmasalah yang 

telahditetapkansebelumnya. 


