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BAB IV 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Dan Rancangan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan karena 

hanya merangkum hasil pemikiran atau penelitian yang sudah ada dan 

berhubungan dengan topik yang dikaji menjadi satu pembahasan utuh. 

b. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan kajian sistematik. Systematic 

review merupakan salah satu metode yang menggunakan review, telaah, evaluasi 

terstruktur, pengklasifikasian, dan pengkategorian dari evidence based yang telah 

dihasilkan sebelumnya. Langkah dalam pelaksanaan systematic review sangat 

terencana dan terstruktur sehingga metode ini sangat berbeda dengan metode yang 

hanya sekedar untuk menyampaikan studi literature (Irani, 2020). 

B. Waktu Penelitian 

  Penelitian ini tidak menggunakan tempat yang spesifik karena merupakan 

penelitian literatur review. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai 

dengan April 2021 

C. Topik dan Lingkup Pembahasan 

Adapun topik yang dibahas dalam kajian tugas akhir ini adalah daya terima 

dengan lingkup pembahasan dibatasi hanya pada masalah daya terima makanan 
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tradisional Bali babi guling dan turunannya dengan subyek wisatawan dan nilai 

gizi makanan tradisional Bali dengan subyek makanan tradisional Bali khususnya 

babi guling dan turunannya. 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

  Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, badan/instansi yang 

secara rutin mengumpulkan data (Setiadi, 2013). Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data-data hasil penelitian atau tulisan-tulisan hasil penelitian 

yang berhubungan dengan daya terima wisatawan terhadap makanan tradisional 

Bali babi guling dan turunannya dan nilai gizi yang terkandung dalam makanan 

tradisional Bali babi guling dan turunannya. 

2. Cara Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu penulis melakukan 

identifikasi dan pengkajian topik dan teori dari jurnal ilmiah/review, laporan 

penelitian repository, dan buku yang sesuai dengan topik penelitian dari 

kepustakaan yang berhubungan.  

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya terima wisatawan 

terhadap makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya, memaparkan 

secara deskriptif daya terima wisatawan terhadap makanan tradisional Bali babi 

guling dan turunannya berdadarkan penilaian rasa, aroma, tekstur, warna, dan 
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penyajian makanan, dan memaparkan kandungan nilai gizi pada makanan 

tradisional Bali babi guling dan turunannya. 

2. Kata Kunci 

Kata kunci dalam penelitian ini adalah Daya Terima Wisatawan Terhadap 

Makanan Tradisional Bali Babi Guling dan Turunannya 

 

3. Penelusuran Off/Online 

Dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 jenis penelusuran yaitu 

menggunakan penelusuran online berupa jurnal ilmiah dan laporan penelitian 

repository dan penelusuran offline berupa buku. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-

undang, dan sebagainya (Wikipedia, 2020).  Dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data yang berasal dari dokumen asli. Dokumen asli yang 

digunakan pada penelitian ini berupa tabel dan diagram. 

5. Seleksi By Inklusi 

Subyek kasus dalam penelitian ini perlu dirumuskan kriteria inklusi dan 

eksklusi sebagai berikut :  

Adapun penetapan kriteria inklusi sebagai berikut :  
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a. Hasil penelitian, jurnal ilmiah/review dan buku yang berfokus pada 

makanan tradisional Bali khususnya babi guling dan turunannya yaitu oret, 

urutan, lawar babi, sate babi dan tum babi. 

b. Hasil penelitian, jurnal ilmiah/review dan buku yang berkaitan dengan 

daya terima wisatawan terhadap makanan tradisional Bali khususnya babi 

guling dan turunannya yaitu oret, urutan, lawar babi, sate babi dan tum 

babi. 

c. Hasil penelitian, jurnal ilmiah/review dan buku yang berkaitan pada nilai 

gizi makanan tradisional Bali khususnya babi guling dan turunannya yaitu 

oret, urutan, lawar babi, sate babi dan tum babi. 

d. Laporan penelitian repository,jurnal ilmiah/review dan buku dengan tahun 

terbit 2010-2020 

 Kriteria eksklusi dari literatur yang akan dibahas yaitu: 

a. Hasil penelitian, jurnal ilmiah/review dan buku yang tidak berkaitan 

dengan daya terima wisatawan terhadap makanan tradisional Bali babi 

guling dan turunannya yaitu oret, urutan, lawar babi, sate babi dan tum 

babi. 

b. Hasi penelitian, jurnal ilmiah/review dan buku yang tidak berkaitan 

dengan nilai gizi makanan tradisional Bali khususnya babi guling dan 

turunannya yaitu oret, urutan, lawar babi, sate babi dan tum babi. 

c. Laporan penelitian repository, jurnal ilmiah/review dan buku yang 

diterbitkan dibawah tahun 2010. 
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6. Proses Pembuatan Sintesa 

Sintesa merupakan salah satu komponen penting dalam menyusun karya 

tulis ilmiah. Komponen ini merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan 

penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Karya 

tulis ilmiah dapat disebut belum lengkap jika tidak disertai dengan sintesis. 

Sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber 

rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun 

menjadi suatu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai dengan 

kebutuhan penulis ( Cahyadi, 2019). 

Proses penyusunan sintesa dapat dikembangkan dalam penulisan karya 

tulis ilmiah. Proses penyusunan tersebut antara lain:   

a. Membaca sumber rujukan secara cepat dan kritis 

b. Meringkas gambaran umum dan rancangan yang dipilih dalam 

sumber rujukan berkaitan dengan topik yang sedang dikerjakan. 

c. Mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis 

dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang dibaca, dan 

mencatat perbandingan terhadap teori yang diajukan dalam sumber 

rujukan.  

F. Etika Penelitian  

Etika penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1. Mengedepankan sikap intellectual honesty 
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2. Tidak mengubah hasil pemikiran dan hasil penelitian agar sesuai dengan 

kerangka berfikir kita 

3. Mencantumkan sitasi sekunder bila memang tidak memperoleh sumber 

aslinya 

4. Tetap mencantumkan sumber sitasi meskipun pada saat pemaparan  sudah 

diubah menjadi prafase  

5. Tidak membuat  statement yang merupakan ide/gagasan/hasil pemikiran 

sendiri.  
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