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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan mencapai 

tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah dengan menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif peneliti 

mendapatkan fenomena yang dikaji berdasarkan interpretasi-interpretasi subjektif 

(kronologis dan kausalitas) sebagai hasil analisa data data yang ditemukan di 

lapangan. Penulis akan mendeskripsikan yang dilakukan oleh peran pemerintah 

Jepang dalam menggunakan diplomasi budaya untuk menarik wisatawan muslim. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian yaitu tindakan pada 2013-2016.  

b. Kasus yang diteliti dibatasi pada kegiatan yang dilakukan di Jepang.  

c. Kasus yang diteliti dibatasi pada kegiatan yang meibatkan sektor pariwisata. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini berupa kegiatan studi 

kepustakaan karena peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data-data yang 

digunakan penelitian ini antara lain tulisan-tulisan yang termuat di buku yang 

berkaitan dengan penelitian, artikel-artikel dalam jurnal akademis, serta artikel 

yang berasal dari internet. Tehnik pengumpulan data dilakukan secara sistematis. 
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3.4 Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan bagian Pendahuluan. Dalam pendahuluan penulis akan 

membaginya ke dalam beberapa sub-bab yakni Latar Belakang Masalah yang akan 

di angkat, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, serta Manfaat Penelitian. 

Bab II merupakan bagian Kerangka Berpikir. Dalam kerangka berpikir ini 

penulis juga akan membaginya dalam beberapa sub-bab yakni Studi Terdahulu, 

Definisi Konseptual, Operasionalisasi Konsep, serta argumen utama.  

Bab III merupakan bagian dari Metodologi Penelitian yang berisikan beberapa 

sub-bab, yakni Jenis Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Teknik Pengumpulan 

Data, serta Sistematika Penulisan. 

Bab IV merupakan bagian dari Gambaran Umum. Dalam bab pembahasan 

nantinya penulis akan menjelaskan gambaran umum program-program diplomasi 

budaya Jepang dalam menarik wisatawan muslim di tahun 2013 – 2016.  

Bab V merupakan Pembahasan dan penjelasan mengenai program pemerintah 

Jepang dalam menggunakan diplomasi budaya sebagai alat untuk meningkatkan 

pariwisata negara dalam program peningkatan ekonomi Jepang. 

Bab VI merupakan bagian Penutup. Pada bab penutup penulis akan 

membaginya menjadi dua sub-bab yakni kesimpulan yang berisikan simpulan dari 

pemaparan yang telah dijelaskan oleh bab IV, serta memberikan saran yang tepat 

bagi pembaca apabila hendak melakukan penulisan dengan tema atau isu yang 

sama. 

 

 


