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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor

dalam (Moleong, 2003: 3) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif

mempunyai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data berupa kata-

kata lisan, tulisan serta gambar dan bukan angka-angka dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang

sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh dari

setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus

penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum

tentang kenyataan-kenyataan tersebut (Ruslan, 2010: 215).

3.2 Tipe & Dasar Penelitian

Penelitin ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dan dasar penelitian

survey, yaitu penelitian yang mampu  menguraikan segala aktivitas

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh manajemen dari D-Pavilion

Guest House dan Tlogomas Guest House secara mendalam, dengan

mengumpulkan data-data dan informasi yang sedang berlangsung. Penelitian

ini akan menjabarkan fakta-fakta yang ada yang berhubungan dengan

penelitian aktivitas komunikasi pemasaran dalam meningkatkan jumlah
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pengunjung D-Pavilion Guest House dan Tlogomas Guest House di Kota

Malang.

Menurut Usman (2004 : 4) Penelitian deskriptif bermaksud membuat

pemeriaan (penyandaraan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dalam penelitian deskriptif

kualitatif ini, peneliti mengamati fenomena-fenomena yang terjadi selama

penelitian berlangsung.

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini, akan dilakukan pada hari Senin-Minggu, bulan

September, tahun 2016. Lokasi penelitian merupakan lokasi yang akan

dilakukan penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan di:

1. D-Pavilion Guest House, Jalan Buring No. 37, Kota Malang.

2. Tlogomas Guest House, Jalan Raya Tlogomas No. 22, Kota Malang.

3.4 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang memberi data atau informasi

kepada peneliti. Orang yang diteliti dikatakan sebagai subyek dalam hal ini

karena merekalah yang memberi informasi.

Teknik penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive

sampling, dimana teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita



27

harapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai pemimpin sehingga

memudahkan penelitian (Sugiyono, 2008: 54).

Adapun kriteria dari subyek penelitian ini diantaranya terdiri dari :

1. Staff / karyawan dari guest house tersebut.

2. Minimal telah bekerja selama ± 6 bulan.

3. Ikut terlibat dalam aktivitas komunikasi pemasaran.

Subyek penelitian yang telah memenuhi kriteria antara lain :

1. D-Pavilion Guest House Malang

- Ratih Dwi Prana Devi (Manager Operasional)

- Hari Sulistiono (Staff)

2. Tlogomas Guest House Malang

- Yusak Listio (Manager)

- Udin Lukito Pradana (Co. Front Office)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian  ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data,

yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan secara langsung dengan subyek

penelitian dimana peneliti mendapatkan informasi yang diperlukan.

Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan

mangajukan beberapa pertanyaan secara langsung dan lisan kepada pihak

terkait, yang berhubungan dengan fokus penelitian. Wawancara

dipergunakan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dari
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subyek penelitian, dengan menggunakan interview guide yang ada (draft

wawancara). Wawancara ini dilakukan pada manajer guest house untuk

mendapatkan data mengenai aktivitas yang dilakukan dalam

meningkatkan jumlah pengunjung. Selain itu, guna memperkuat data yang

didapat, peneliti juga melakukan wawancara dengan karyawan guest

house yang terkait.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data ini merupakan pengamatan dari peneliti

terhadap aktivitas-aktivitas yang diteliti tanpa mengubah dan merusak

aktivitas tersebut. Observasi merupakan pengamatan secara sistematis.

Observasi terdiri dari dua jenis yaitu observasi partisipan dan observasi

non partisipan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi

non partisipan. Peneliti melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan

dan dikatakan para responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Aktivitas yang diamati terutama yang berkaitan dengan intervensi atau

memberi stimuli pada aktivitas subyek penelitian. Aktivitas-aktivitas

manjemen D-Pavilion Guest House dan Tlogomas Guest House dalam

meningkatkan jumlah pengunjung.

c. Dokumentasi

Data ini akan melengkapi penelitian disamping peneliti melakukan

wawancara. Data dokumentasi dapat berupa foto-foto, rekaman, artikel,

dan lain-lain, yang berkaitan dengan informasi yang ingin didapatkan dari

subyek penelitian terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh pihak guest

house dalam meningkatkan jumlah pengunjungnya. Data dokumentasi ini
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dapat juga dikatakan sebagai bukti yang relevan dengan hasil wawancara

yang dilakukan oleh peneliti kepada subyek penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2003: 248), analisis

data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mesistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain. Sehingga dari kegiatan ini data yang diperoleh

lebih sederhana, mudah dipahami dan dipergunakan dalam pemecahan

masalah untuk menggambarkan kondisi yang terjadi secara jelas.

Adapun alur kegiatan dalam menganalisis data penelitian ini sesuai

dengan pendapat Miles dan Hubberman dalam Idrus (2009: 147-148) yang

dapat dilihat pada gambar dibawah :

Gambar 3.1, Sumber : Miles dan Huberman dalam  Idrus (2009: 148)

Reduksi Data

Pengumpulan Data Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan/
Verifikasi
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Keterangan dari model analisis data pada gambar 1 dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Reduksi

Reduksi data adalah proses pertama dalam penelitian. Reduksi merupakan

proses seleksi , menentukan fokus penelitian, dan penyederhanaan data.

b. Penyajian Data

Sajian data adalah penjabaran data yang didapat menjadi suatu narasi yang

sistematis sesuai rumusan masalah yang dibuat. Sajian data dapat

berbentuk kalimat namun dapat berbentuk tabel guna melengkapi

pernyataan peneliti.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi dilakukan setelah penelitian berakhir, verifikasi harus ditinjau

kembali untuk memantapkan penelitian. Verifikasi merupakan kesimpulan

dari keseluruhan penelitian.

3.7 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data diperlukan untuk meyakinkan dan membuktikan

bahwa penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Dalam penelitian ini

menggunakan Triangulasi, yaitu cara umum untuk memeriksa keabsahan

data. Menurut Hamidi ada lima macam teknik triangulasi, yaitu: triangulasi

data, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis, triangulasi teori, dan

triangulasi sumber.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, data

dan metodologi dimana peneliti akan mengecek dan membandingkan
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informasi sesama subyek penelitian. Selain itu, peneliti mengecek dari

informasi yang didapat oleh sumber dengan dokumentasi yang didapat oleh

peneliti, dan mengecek dari metode yang satu dengan metode yang lainnya

(wawancara, observasi, dan dokumentasi).


