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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian dengan metode pendekatan deskriptif bertujuan 

untuk memahami keadaan yang sebenarnya yang berhubungan langsung dengan 

fenomena, kejadian, dan situasi yang dialami langsung oleh subjek penelitian. 

Pendekatan deskriptif ini cenderung melihat kepada hal baru untuk dideskripsikan 

dan dialami oleh peneliti. Hasil dari penelitian dengan metode pendekatan 

deskriptif akan menghasilkan data yang menjawab rumusan masalah dan akan 

menjadi konsentrasi peneliti (Thyrer, 2010). 

3.2 Profil Informan 

      Berikut adalah profil informan yang telah dipilih oleh peneliti sebagai subjek 

penelitian ini: 

Tabel 3. 1 Profil Informan 

Nama Informan Sebagai Coding Keterangan 

Clarabelle Alanando Human Resources 

Department 

CC Telah bekerja 

selama 1 tahun 

dan mengetahui 

secara langsung 

proses 

penerimaan 

karyawan dan 

penilaian 

karyawan 

William Hanly Marketing 

Communication 

Executive 

W Telah bekerja 

selama 1 tahun 

dan mengetahui 

strategi promosi 
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yang digunakan 

oleh Rich Palace 

dan mengetahui 

produk apa saja 

yang ditawarkan 

ke masyarakat. 

Anita Syamsiah Sales Manager A Telah bekerja 

selama 1. 

Mengetahui 

proses para sales 

dalam menjual 

produk, 

mengetahui 

proses penetapan 

harga, dan 

mengetahui 

proses promosi di 

Rich Palace. 

Dian Kristiani User CT Pernah menginap 

di Hotel Rich 

Palace dan telah 

menikmati 

beberapa fasilitas 

yang ditawarkan 

oleh Rich Palace 

Evan Irianov Purba Pakar Marketing PE Mengetahui 

bagaimana 

menetapkan 7P 

yang benar dan 

pernah bekerja di 

salah satu hotel 

ternama di 

Bandung. 
 

Sumber : Data diolah peneliti (2019) 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

      Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara 

mendalam (In-depth Interview). Wawancara adalah percakapan dengan adanya 

tujuan tertentu. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
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(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 

2010).   

      Pengumpulan data berupa product, price, promotion, place, people, process 

dan physical evidence ini akan dilakukan di Hotel Rich Palace Surabaya dengan 

cara melakukan interview terhadap narasumber. Media yang digunakan untuk 

merekam pembicaraan adalah dengan menggunakan HP Iphone 7. Setelah 

mendapatkan data peneliti akan melakukan transkrip hasil wawancara. Dalam 

penelitian ini topik yang akan digunakan sebagai bahan wawancara yaitu 

mengenai marketing mix yang dilakukan oleh Hotel Rich Palace Surabaya. 

3.4 Metode Analisis Data 

      Menurut Sugiyono (2014) kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data 

secara deskriptif dilakukan secara interaktif dan bersifat jangka panjang atau terus 

menerus. Kegiatan yang dilakukan ada 3 meliputi pereduksian data (data 

reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan 

(verification): 

1) Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data dapat diartikan sebagai tindakan merangkum, 

memilih konten-konten data yang pokok dan penting kemudian 

menghubungkan tema, serta menghilangkan data yang tidak perlu. Dari 

hasil data yang telah direduksi diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang lebih jelas mengenai marketing mix (7P) yang dilakukan oleh 

Hotel Rich Palace Surabaya. 
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2) Penyajian data (data display) 

Di dalam penelitian deskriptif, penyajian data yang paling sering 

dilakukan adalah berbentuk uraian secara singkat / teks naratif. Di 

dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan hasil pereduksian data  

dengan cara mengaitkan indikator – indikator dengan hasil wawancara 

yang di peroleh dari narasumber yang telah di tetapkan oleh peneliti.  

Proses pengodean dengan mengunakan yang dilakukan peneliti 

adalah dengan menggunakan inisial nama informan, halaman lampiran, 

dan baris dalam transkrip wawancara. 

Contoh pengodean: C-B1-25 

C    = inisial nama informan (Christine) 

B1  = halaman lampiran 

25   = baris ke-25 dalam transkrip wawancara 

3) Penarikan kesimpulan (verification) 

Langkah akhir dalam menganalisis data adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik bersifat sementara karena masih 

dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti lain yang  mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika data yang sudah 

diolah oleh peneliti telah tercantum seluruhnya di dalam kesimpulan, 

maka dapat diartikan bahwa kesimpulan tersebut merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan yang final dan 

kredibel adalah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. 
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Kesimpulan yang tidak menjawab rumusan masalah dapat terjadi 

karena dalam penelitian deskriptif rumusan masalah yang tak terjawab 

dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

      Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan data 

atau informasi yang didapat dari berbagai informan, hal ini bertujuan agar dapat 

meningkatkan kepercayaan para pembaca dan mengurangi bias saat melakukan 

analisis data. Informasi didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak 

Hotel Rich Palace Surabaya, user dan pakar marketing 

      Menurut Sugiyono (2012) pengecekan validitas dan reliabilitas dalam 

penelitian deskriptif dilakukan melalui keabsahan data. Dalam penelitian ini 

Peneliti akan mengecek keabsahan data dari berbagai sumber atau informan yang 

berbeda-beda dengan menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2014) 

triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber. Di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

triangulasi sumber untuk mengecek validitas dengan menggunakan narasumber 

yang berbeda-beda. Berikut adalah narasumber yang akan digunakan oleh 

peneliti: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Triangulasi Sumber Data Peneliti 

Sumber : Data diolah peneliti (2018) 

User Hotel Rich Palace 

Pembuat kebijakan tentang program 7P 

Pakar  Marketing 
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      Di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi data. Menurut 

Gunawan (2016) data triangulasi digunakan sebagai proses memaksimalkan 

tingkat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data yang 

diolah peneliti, serta sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Peneliti akan 

menggunakan triangulasi sumber, yakni sebuah usaha dalam menggali kebenaran 

informasi tertentu melalui sumber-sumber kredibel untuk memperoleh data yang 

signifikan (Gunawan, 2016). 

      Menurut Herdiansyah (2012) reliabilitas adalah kesamaan antara penelitian 

yang dilakukan peneliti dengan peneliti yang lain akan menghasilkan hasil yang 

sama atau relatif tidak berbeda jauh. Reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

uji dependabilitas. Hasil dari uji dependabilitas adalah konsistensi jawaban yang 

didapat dari narasumber selama peneliti melakukan proses pengumpulan data. 

Teknik dependabilitas berasumsi pada keterulangan dan replikabilitas (Emzir, 

2012). 

 


