
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan metode yang digunakan dalam 

penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan 

analisis data.  

3.1 Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif      

kualitatif. Menurut Nazir (2003, hal. 54) penelitian deskriptif adalah “suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Raco 

(2010, hal. 60) menambahkan “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

mengandalkan data berupa teks”. Sementara itu, Menurut Koentjaraningrat (1993, 

hal 89) penelitian deskriptif adalah “penelitian yang memberi gambaran secara 

cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala 

yang terjadi”. Selanjutnya, penelitian kualitatif menurut Raco (2010, hal. 4) 

adalah “penelitian yang mendalami tentang gejala, fakta, atau realita”.  

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dan 

penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang meneliti suatu objek atau 

peristiwa dengan mendalami fakta atau realita yang terjadi dengan mengandalkan 

data tertulis. 
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3.2 Sumber Data 

 Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data utama dan 

data pendukung.  

 Sumber data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah   

sumber tertulis yang berupa buku-buku, e-book, artikel ilmiah, koran, laman     

internet, arsip, dan dokumen-dokumen pendukung mengenai Islamic State of Iraq 

and Syria (ISIS) dan sejarah terorisme di Eropa, khususnya di Prancis. 

 Sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah sumber tertulis 

ataupun bentuk lainnya. Sumber tersebut dapat berupa buku-buku, e-book, artikel 

ilmiah, koran, laman internet, arsip, dan dokumen-dokumen pendukung mengenai 

sejarah Prancis dan pemerintahan Presiden François Hollande (2012 – 2017) di 

Prancis.  

3.3 Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk 

mengumpulkan data. Teknik dokumentasi menurut Gunawan (2013, hal. 179) 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam 

kajian-kajian sosial, terutama sejarah.  

 Sugiyono (2012, hal. 240) menambahkan bahwa terdapat tiga bentuk 

dokumen, yaitu dokumen tulis, gambar, maupun karya seni. Dokumen tulis     

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, 

kitab suci. Contoh dokumen berbentuk gambar adalah foto, gambar hidup, sketsa, 
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dan lain-lain. Sementara itu, contoh dokumen karya seni adalah gambar, patung, 

atau film. 

 Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua dokumen, yaitu 

dokumen tulis dan gambar untuk mengumpulkan data yang memungkinkan untuk 

didapat. Dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi referensi dan mendukung  

tujuan dan kebutuhan penelitian ini. 

3.4 Analisis Data  

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data oleh Miles 

& Huberman.  

 Miles & Huberman (2013, dikutip dari Gunawan, hal. 210)            

mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif, 

yaitu reduksi data (data reduction), pemaparan data (data display), lalu penarikan 

kesimpulan (conclusion drawing/verification). Ketiga tahapan tersebut dilakukan 

selama dan setelah pengumpulan data. 

 Berdasarkan pendapat Miles & Huberman, hal pertama yang akan         

dilakukan peneliti untuk menganalisis data adalah mereduksi data-data yang telah 

peneliti dapatkan. Peneliti akan mengategorikan dan mengurutkan data 

berdasarkan tahun terbitnya. Kemudian, Peneliti akan mengerucutkan dan    

memilih data-data yang lebih penting sesuai dengan tema penelitian ini. 

 Selanjutnya adalah pemaparan data. Pada tahap ini, peneliti akan     

memaparkan data-data dalam bentuk teks naratif. Miles & Huberman (2012,  
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dikutip dari Sugiyono hal. 249) mengemukakan bahwa teks naratif adalah bentuk 

teks yang paling sering digunakan untuk memaparkan data penelitian kualitatif. 

 Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti akan 

menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah dianalisis dan dipaparkan 

dalam bentuk teks naratif.  


