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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subyek peneliti misalnya, perilaku, presepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain secar holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006: 6).  

Penelitian kualitatif pada tataran organisasi dalam hal ini dapat 

melengkapi penelitian dengan informasi untuk memperkirakan dan merancang 

strategi yang berhubungan dengan organisasi yang sulit tembus. Metode 

interpretasi dapat digunakan untuk meng-generalisasikan temuan secara 

mendalam ke dalam beberapa kompleksitas jalannya sebuah organisasi. Salah 

satu keuntungan dari berbagai penelitian adalah dapat untuk mengidentifikasi 

kerja kelompok dalam aktivitas organisasi. 

B. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan peneliti ialah tipe deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Kualitatif deskriptif lebih tepat digunakan untuk 

meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti 

permasalahan tingkah laku konsumen sebuah produk, masalah efek media 
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terhadap pemirsa suatu tayangan media, permasalahan implementasi kebijakan 

publik di masyarakat dan sekitarnya (Bungin, 2008:69). 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Lokasi  penelitian ini berada di Hotel Riche Malang yang berlokasi di 

Jl. Basuki Rahmat No.1 Malang. Penelitian ini dilakukan antara bulan 

February hingga April 2016. 

 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, 

antara lain: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data fakta dan informasi yang diperoleh langsung 

oleh peneliti dari lapangan atau lokasi penelitian termasuk juga dari subjek 

penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah segala unsur, baik itu 

berupa data dan fakta yang ada di lapangan maupun informasi dari subjek 

penelitian yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi pemasaran Hotel 

Riche Malang. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang dari penilitian ilmiah. Data 

sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan pokok pembahasan 

dalam penilitian ini yang sifatnya melengkapi dan memperkuat hasil 

penelitian, yaitu berupa: literatur ilmiah, laporan, dan segala bentuk 

dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan. 

 

E. Informan Penelitian 

Informan penelitian disini adalah orang-orang yang dianggap dapat 

memberikan informasi tentang aktivitas komunikasi pemasaran di Hotel 

Riche dalam meningkatkan jumlah konsumen. Berdasarkan dari definisi 

tersebut, maka kriteria informan dalam penelitian ini yaitu:  

a. Merupakan karyawan tetap Hotel Riche Malang. 

b. Memiliki jabatan sebagai kepala/karyawan divisi/bidang Hotel Riche 

Malang. 

c. Bagian yang terlibat dalam proses/aktivitas komunikasi pemasaran 

Hotel Riche Malang. 

d. Mengetahui perkembangan dan peningkatan jumlah konsumen. 

Berdasarkan pemaparan mengenai kriteria subjek penelitian diatas, 

maka peneliti menetapkan subjek penelitiannya adalah Staff Marketing 

Communication dan Human Resources Departement (HRD). 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik 

yang biasanya terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan analisis 

dokumen (Bungin, 2008: 139). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik, antara lain: 

a. Wawancara  

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara guna memperoleh 

keternagan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil 

bertatap muka antara peneliti dengan informan dan dengan atau tanpa 

pedoman (guide) wawancara. Peneliti juga bertindak sebagai 

pemimpin dalam proses wawancara tersebut (Bungin, 2008; 108). 

Bentuk pertanyaan pada wawancara tentu saja disesuaikan 

dengan pengalaman informan penelitian. Seperti yang ditujukan pada 

marketing manager hotel merupakan pertanyaan yang berhubungan 

dengan fokus penelitian yaitu aktivitas komunikasi pemasaran hotel. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data yang 

digunakan peneliti untuk mendukung informasi dari informan 

penelitian. Dokumentasi diperoleh dari informan beruupa data-data 

khusus hal-hal yang berhubungan dengan informasi yang disampaikan, 

seperti foto-foto, publikasi, kliping koran dan matrik kegiatan. Dari 
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dokumen tersebut kemudian peneliti mengolah data-data sebagai data 

tambahan untuk mendukung penelitian peneliti. 

 

G. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. 

Dalam teknik analisis data tersebut diungkapkan bahwa data yang muncul 

berwujud kata-kata bukan rangkaian kata.  Gambar 3.1 

 

 

 

   

 

Sumber: Huberman dan Miles, 1992: 20. 

Dalam reduksi data penelitin mencari pokok-pokok dari tema yang 

menjadi fokus penelitian. Kemudian, melakukan penyajian data yang 

digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian 

secara umum. Akhirnya, peneliti melakukan penarikan kesimpulan untuk 

menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 

 

Reduksi Data 

Penyajian Data Pengumpulan Data 

Kesimpulan-kesimpulan 

Penarikan Verifikasi 
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H. Uji Keabsahan Data 

Dalam uji keabsahan data, peneliti menggunakan cara triangulasi. 

Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding data itu (Moleong, 2006: 330). Analisis triangulasi yang 

digunakan adalah triangulasi teknik, dimana peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, 

dokumentasi untuk sumber data sama dan serempak (Sugiyono, 

2011:330). Teknik ini digunakan untuk mengecek ulang jawaban apakah 

ada kesamaan antara wawancara sumber dan dokumentasi. Hal ini 

dilakukan untuk melakukan cross chek terhadap apa yang dikatakan oleh 

kedua belah pihak. 

 

 


