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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin 

melakukan penelitian secara mendalam melalui pencarian data kepada subjek 

penelitian sehingga akhirnya peneliti dapat menggambarkan keadaan dengan 

jelas mengenai implementasi bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan 

oleh sub divisi marketing communication dalam membangun citra HARRIS 

Hotel and Conventions Malang. 

Moleong (2014: 6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 

prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif 

didasarkan pada upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, 

dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistic dan rumit. 

 

3.2 TIPE DAN DASAR PENELITIAN 

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk mengeksplorasi 

dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan 

mendeskripsikan variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

diteliti. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bisa menjelaskan 

secara detail mengenai implementasi bauran komunikasi pemasaran yang 
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dilakukan oleh sub divisi marketing communication dalam membangun citra 

HARRIS Hotel and Conventions Malang. 

Sedangkan dasar penelitian yang dipakai peneliti adalah natural atau 

alamiah (naturalistic research method) karena penelitian ini dilakukan 

dengan apa adanya dan tidak ada rekayasa. Peneliti tidak berusaha 

memanipulasi apapun pada penelitian kali ini, tetapi melakukan studi 

terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti. Semuanya dilihat dalam 

konteks alamiah. 

 

3.3 SUBJEK DAN INFORMAN PENELITIAN 

Subyek penelitian merupakan hal yang sangat penting di dalam 

penelitian deskriptif. Subyek penelitian ditentukan dengan cara purposive 

sampling, yaitu penentuan subjek berdasarkan kriteria tertentu agar diperoleh 

subjek yang relevan. Adapun yang menjadi kriteria subjek penelitian ini 

adalah: 

1. Terlibat secara aktif dalam manajemen sub divisi marketing 

communication HARRIS Hotel and Conventions Malang. 

2. Berada di dalam sub divisi marketing communication HARRIS Hotel 

and Conventions Malang. 

3. Mengimplementasikan bauran komunikasi pemasaran HARRIS Hotel 

and Conventions Malang. 

Tetapi ketika penelitian di lapangan dilakukan, sangat memungkinkan 

peneliti untuk menemukan fakta-fakta baru seperti pihak-pihak yang dapat 
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memberikan informasi tentang implementasi bauran komunikasi pemasaran 

dalam membangun citra HARRIS Hotel and Conventions Malang. 

Selanjutnya pihak tersebut peneliti sebut sebagai informan penelitian. Adapun 

kriteria dari informan penelitian adalah: 

1. Berada di luar sub divisi marketing communication HARRIS Hotel and 

Conventions Malang. 

2. Mengerti tentang implementasi bauran komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh sub divisi marketing communication HARRIS Hotel and 

Conventions Malang. 

3. Memiliki job description yang hampir sama dengan sub divisi 

marketing communication HARRIS Hotel and Conventions Malang. 

 

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Menurut Soehartono (2008: 69-70), teknik pengumpulan data adalah 

cara yang dipergunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data sebaik-

baiknya dan diolah serta dianalisa sesuai dengan kerangka metode penelitian. 

Sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah: 

1. Observasi 

Pada observasi ini peneliti memfokuskan pada implementasi 

bauran komunikasi pemasaran dalam membangun citra HARRIS Hotel 

and Conventions Malang khususnya pada implementasi bauran 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh sub divisi marketing 
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communication. Peneliti mengamati aktivitas marcom HARRIS Hotel 

and Conventions Malang yang dilakukan melalui Internet seperti iklan 

online, website resmi, sosial media, dan ulasan-ulasan tamu HARRIS 

Hotel and Conventions Malang yang ditulis di website booking online 

dengan tujuan untuk mendapatkan data mengenai citra HARRIS Hotel 

and Conventions Malang di mata publiknya. Selain itu peneliti juga 

terjun langsung ke lapangan untuk mengamati aktivitas sub divisi 

marcom selama beberapa hari. Tujuan dari observasi di lapangan adalah 

untuk mendapatkan data-data implementasi bauran komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh sub divisi marketing communication 

HARRIS Hotel and Conventions Malang. 

2. Wawancara 

 Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul 

data) kepada subjek penelitian dan jawaban-jawaban subjek penelitian 

dicatat atau direkam dengan alat perekam. Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini bersifat terbuka (tidak terstruktur). 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat general, artinya pertanyaan-

pertanyaan yang bukan hanya tentang implementasi komunikasi 

pemasaran dalam membangun citra HARRIS Hotel and Conventions 

Malang saja tetapi juga semua pertanyaan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung berkaitan dengan implementasi bauran 
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komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh sub divisi marketing 

communication HARRIS Hotel and Conventions Malang dalam 

membangun citra perusahaan. Dengan cara ini, peneliti dapat menggali 

informasi sedalam-dalamnya serta rinci mengenai implementasi bauran 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh sub divisi marketing 

communication HARRIS Hotel and Conventions Malang dalam 

membangun citra perusahaan dari para subjek penelitian. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi-dokumentasi yang berisi tentang aktivitas yang 

dilakukan sub divisi marcom, data citra HARRIS Hotel and 

Conventions Malang, data hasil penjualan, JobDesc marcom, graphic 

standard manual (GSM), ulasan tamu, dan berbagai data mengenai 

HARRIS Hotel and Conventions Malang yang ditemukan ketika 

observasi melalui internet maupun terjun langsung di lapangan menjadi 

bahan yang akan dipelajari peneliti sehingga dapat dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan penelitian.  

 

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

memecahkan sebuah fenomena atau permasalahan sehingga dengan analisis 

data yang tepat diharapkan permasalahan yang ada dapat dipetakan dengan 

baik sehingga dapat menyajikan sebuah gambaran yang jelas mengenai 

persoalan yang disajikan. Teknik analisis data pada penelitian ini 
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menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (1986), yaitu bahwa 

analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam 

sebuah teks yang diperluas atau yang dideskripsikan. Adapun tahapan dalam 

menganalisa data adalah: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data merupakan tahap pertama sebelum menganalisis 

data, yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Peneliti mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang 

hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi dilakukan secara terus-

menerus selama penelitian berlangsung. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Peneliti membatasi suatu “penyajian” sebagai kumpulan informasi 

tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau 

pengambilan tindakan. 

4. Pengambilan Keputusan 

Akhir dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada 

pemahaman atau penuturan tentang apa yang berhasil peneliti mengerti 

berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti. 
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3.6 UJI KEABSAHAN DATA 

Mengingat data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data 

kualitatif, maka uji validitas data yang dilakukan lebih banyak ditekankan 

pada uji coba validitas data kualitatif. Peneliti menggunakan triangulasi 

sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan 

sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data-data 

yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan 

triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang 

diperoleh dari wawancara dengan semua subjek dan informan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




