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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu 

menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia 

dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas 

sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.33 Peneitian 

kualiatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam 

mengungkap kehidupan kerja berorganisasi pemerintah, swasta, 

kemasyarakatan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat 

dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteran bersama. 

Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri. Ciri tersebut dapat dikaitkan 

dengan peranan penelitian, hubungan yang dibangun, proses yang dilakukan, 

peran makna dan interpretasi, serta hasil temuan. Ciri-ciri penelitian kualitatif 

menurut Finlany dalam buku Imam Gunawan yaitu :34 

a) Peranan penelitian dalam membentuk pengetahuan 

b) Arti penting hubungan peneliti dengan pihak lain 

c) Penelitian bersifat Inductive, Exploratory, dan Hypothesis-Generating 

d) Peranan makna (meaning) dan Interpretasi 

e) Temuan sangat kompleks, rinci, dan komprehensif  

                                                             
33 Gunawan. Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 85 
34 Ibid hal 90 - 92 
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Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang memeriksa fenomena dasar, 

selalu terbuka, dan melibatkan strategi serta orang lain dalam mengerjakan 

penelitian yang bekerja dengan standar. Oleh karena itu penelitian dilakukan 

secara objektif, metode, dan konsep normative. Menurut Direktorat Tenaga 

Kependidikan dalam buku Imam Gunawan mengemukakan atas dasarnya, 

penelitian kualitatif bertujuan untuk : 

a) mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi 

dilapangan, sebagai bahan kajian untuk menemukan kekurangan dan 

kelemahan sehingga ditentukan upaya penyempurnaannya.  

b) menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa yang terjadi 

di lapangan sebagaimana adanya konteks ruang dan waktu, serta situasi 

lingkungan suatu bidang kajian secara ilmiah. 

c) menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip suatu bidang 

kajian berdasarkan data dan informasi, yang terjadi di lapangan untuk 

kepentingan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan kuantitatif.35 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu bertempat di Hotel Grand Edge 

merupakan hotel bintang 4 yang terletak di Jl. Sultan Agung No.96 Kota 

Semarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Gunawan. Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 105 - 
106 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Ada 3 teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan 

teknik dokumentasi.36 Namun teknik pengumpulan data pada penelitian ini hanya 

menggunakan dua jenis teknis pengumpulan data yaitu dengan teknik observasi, 

dan teknik wawancara. 

a) Teknik Observasi  

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

sistematis.37 Teknik observasi dilakuan dengan cara pengamatan secara langsung 

di Hotel Grand Edge untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran 

mereka, dan bagaimana peran dari department Sales & Marketing Hotel Grand 

Edge. Observasi dilakukan dengan berpartisipasi dalam aktifitas kegiatan 

pemasaran meeting package secara langsung. 

b) Teknik Wawancara  

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih berhadapan secara fisik.38 Dalam teknik wawancara ini penulis akan 

mewawancarai seorang Sales Manager dan 2 orang Sales Executive Hotel Grand 

Edge Semarang untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi di 

lapangan. 

 

 

 

 

                                                             
36Gunawan. Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 141 
37 Ibid  Hal 143 
38 Ibid Hal 160 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan 2 tipe data yang nantinya 

akan dijadikan bahan untuk memperkuat hasil penelitian yaitu dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder.39 

a) Data Primer  

Data Primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dilapangan. 

Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 

dengan mewawancarai seorang Sales Manager dan 2 orang Sales Executive 

Hotel Grand Edge guna melengkapi penelitian ini. 

b) Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam bentuk data yang 

telah jadi, atau data yang sudah dipublikasikan ataupun disusun sebelumnya.40 

Data sekunder yang dapat menunjang penelitian ini dapat dikumpulkan melalui 

data-data berupa brosur yang terdapat pada sales kit Hotel Grand Edge, buku, 

jurnal, skripsi, maupun artikel-artikel yang terdapat di internet. 

 

3.5 Teknik dan Desain Analisis Data 

3.5.1 Teknik Analisis Data 

Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam 

menganalisis data penelitian kualitatif yaitu reduksi data (data reduction), paparan 

data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verifying). 41 

                                                             
39 Sutrisno. 2012. “Pengaruh Salesmanship dan Sales Promotion Terhadap Penjualan Rokok Clas Mild Pada 
PT. Delta Internusa Pekan Baru”. Skripsi : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru hal : 41 
40 Sutrisno. 2012. “Pengaruh Salesmanship dan Sales Promotion Terhadap Penjualan Rokok Clas Mild Pada 
PT. Delta Internusa Pekan Baru”. Skripsi : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru. hal : 41 
41 Gunawan. Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 210-121 
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a) Reduksi Data (data reduction) 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. 

b) Paparan Data (data display) 

Pemaparan data sebagai sekumulan informasi tersusun, dan memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan ddan pengambilan tindak. Penyajian 

data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan 

mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis dari sajian data. Data 

penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian. 

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing/verifying)  

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

permasalahan dalam penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan 

disajikan dalam bentuk deskripsi objek penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian. 

Penelitian ini bergerak dalam menganalisis data dengan menggunakan 

metode analisis. Dimana data dapat direduksi terlebih dahulu kemudian data akan 

dipaparkan secara deskripsi yang jelas. Setelah itu akhirnya penulis akan menarik 

kesimpulan dari penelitian ini sesuai dengan data dan analisis data yang telah 

dilakukan.  

 

3.5.2 Desain Analisis Data 

Miles & Huberman menyatakan bahwa terdapat dua model pokok dalam 

melaksanakan analisis didalam metode penelitian kualitatif, yaitu model analisis 
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jalinan atau mengalir (flow model of analysis) dan model analisis interaktif.42 Akan 

tetapi dalam penelitian ini penulis akan menggunakan model analisis jalinan atau 

mengalir (flow model of analysis). 

Model analisis jalinan atau mengalir (flow model of analysis) merupakan mdel 

analisis mengalr tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi yang dilakukan saling mengalir dengan proses pengumpulan 

data dan mengalir bersamaan.43 Berikut langkah-langkah dalam analisis mengalir 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 3.1 langkah-langkah dalam analisis mengalir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google 

 

 

3.6 Validasi Data 

Data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini untuk memvalidasikan 

data nya menggunakan cara triangulasi. Triangulasi data digunakan sebagai 

proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi 

(realibilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di 

lapangan. Triangulasi menurut Mantja dalam buku Imam Gunawan dapat juga 

                                                             
42 Gunawan. Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 211 
43 Ibid  Hal 211 
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digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti pengamatan 

dan awancara atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan 

beberapa informan.44 

Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam 

memperkuat teori dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada 

bukti yang telah tersedia. Triangluasi menyediakan satu perangkat kuat ketika satu 

respons cepat diperlukan, atau ketika data ada untuk menjawab satu pertanyaan 

spesifik. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan 

pemahan peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki.

                                                             
44 Gunawan. Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 218 
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