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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

 Seorang penulis harus paham dengan apa yang ditelitinya dalam membuat 

sebuah karya tulisan. Metode penelitan merupakan seperangkat alat dan cara 

sistematis tentang pencarian data yang diperoleh berkenaan dengan masalah-

masalah tertentu dalam penelitiannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

Kualitatif dengan pendekatan Deskriftif 

 Penelitian yang bersifat deksriftif bertujuan untuk menggambarkan sifat 

sesuatu yang tengah berlangsung saat riset dan penelitian dilakukan serta 

memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.
1
 Penelitian deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena dan apa-apa yang didalamnya 

terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat dan menganalisis kondisi yang sedang 

terjadi atau dengan kata lain memperoleh dan mengambil informasi-informasi 

mengenai keadaan yang ada.  

 Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. 

Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan keadaan dan pertimbangan pada 

kondisi industri hotel syariah yang ada dimana dalam melakukan bauran 

pemasaran merupakan strategi sebuah industri hotel syariah dalam mencari dan 

mendapatkan pelanggan guna keberlangsungan sebuah bisnis dan penelitian ini 

                                                           
1
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tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu hanya menggambarkan apa 

adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.
2
 Selain itu pendekatan kualitatif 

bertujuan juga untuk: Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci guna 

melukiskan gejala yang ada; Mengidentifikasi masalah atau memeriksa sebuah 

kondisi praktek-praktek yang sedang berlaku; Menentukan apa yang dilakukan 

orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman 

mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan dimasa mendatang. 

 

B. Tempat atau Lokasi Penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian yang tepat pada penelitian ini menurut penulis 

adalah  Sofyan Inn Hotel Unisi jalan Pasar Kembang 42 Yogyakarta. Karena 

hotel ini merupakan hotel yang dikelola secara profesional dan hotel ini juga 

telah mempunyai ciri khas tersendiri sebagai sebuah hotel yang mempelopori 

hotel syariah di Indonesia. 

 

C. Informan Penelitian 

 Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan latar belakang penelitian. Dimana informan 

merupakan orang yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan yang 

diteliti oleh penulis. Adapun orang yang menjadi informan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

                                                           
2
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 243. 
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1. Kukuh Wibawanto, sebagai General Manager Sofyan Inn Hotel Unisi 

Yogyakarta. 

2. Candra, selaku Manajer Marketing Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta. 

3. Astri Dita Maharani, selaku Executif Secretari Sofyan Inn Hotel Unisi 

Yogyakarta. 

4. Wahyu, selaku Resepsionis Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta. 

5. Sapta, selaku Staff Kitchen Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta. 

 

D. Teknik Penentuan Informan 

Teknik yang di gunakan penulis dalam mendapatkan informan penelitian 

adalah teknik Purrpoise Sampling,  yaitu teknik yang pengambilan sample secara 

sengaja. pertama-tama melihat dan memilih orang yang kira-kira mengerti tentang 

apa yang akan di teliti, namun jika dirasa masih kurang dalam hal informasi yang 

belum cukup untuk menjawab persoalan yang diteliti, maka penulis akan memilih 

dan mencari informan yang lain sebagai pelengkap dan penyempurna dalam 

menjawab perumusan masalah yang diteliti.
3
 

Menurut Sugiyono, penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi 

untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena orang yang dijadikan 

informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Mereka menguasai dan memahami informasi di hotel syariah tentang 

bauran pemasaran. 
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2. Mereka sedang terlibat langsung dalam kegiatan hotel syariah. 

3. Mereka cukup waktu untuk diwawancarai. 

4. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi tentang kemasannya 

sendiri. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

guna mendukung kesempurnaan dalam menjawab rumusan masalah yang diteliti  

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

pancaindra dengan melihat aktivitas yang sedang berlangsung, tidak hanya dengan 

pengamatan menggunakan mata, observasi ini juga mendengarkan kegiatan yang 

ada, mencium, mengecap dan meraba juga termasuk salah satu bentuk observasi.
4
 

Adapun observasi yang akan dilakukan adalah melihat langsung kondisi hotel 

syariah secara fisik untuk mendapatkan hasil tentang bauran pemasaran yang 

diinginkan, objek yang akan di observasi adalah, lobby hotel yaitu tempat 

menunggu para tamu hotel serta layanan pelanggan. Kemudian Restoran dan 

dapur yakni melihat proses pengelolaan bahan makanan dan minuman. Kemudian 

kamar tamu yaitu melihat alat pendukung untuk beribadah seperti penentuan atau 

arah kiblat, perlengkapan ibadah dan penunjang lainnya. Selanjutnya tempat 
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olahraga dan hiburan serta tempat-tempat lain yang menjadi bahan untuk 

mendukung keadaan tentang bauran pemasaran. 

b. Wawancara 

Dalam penelitian ini digunakan juga teknik wawancara mendalam yaitu cara 

pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban 

langsung dari sumber utama. Teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan sebelum wawancara 

dilakukan yang menjadi dasar pertanyaan sebagai acuan dari pembahasan 

permasalahan.
5
  

Wawancara akan dilakukan kepada pihak manajemen  yang mengelola dan 

menjalankan aktivitas pada Sofyan Inn Hotel Unisi. Yaitu Manager utama hotel 

syariah, bagian marketing 1 (satu) orang, karyawan atau staff hotel 3 (lima) orang 

serta para tamu atau pelanggan 3 (tiga) yang menggunakan jasa hotel tersebut. 

c. Dokumentasi  

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengumpulan data di lapangan 

yang menjadi sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

bagian utama yaitu :  

1) Data primer berupa pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

pada lokasi penelitian kepada pihak perusahaan dengan melihat aktivitas 

perusahaan di lokasi penelitian secara langsung maupun bertanya kepada 

pihak berwenang yang menjelaskan tentang bauran pemasaran.
6
 Data 

primer penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. 
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Peneliti menunjuk informan kunci melalui teknik Purposive Sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

2) Data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi 

bahan-bahan kepustakaan yang perlu untuk mendukung data primer, 

merupakan dokumentasi dalam bentuk buku tentang bauran pemasaran 

yang dikarang oleh beberapa ahli, Jurnal, Fatwa DSN-MUI, Peraturan 

Pemerintah pusat dan daerah, internet, maupun penelitian yang dilakukan 

oleh orang lain dalam hal bauran pemasaran dan hotel syariah.
7
 

 

F. Keabsahan Data 

 Untuk keabsahan data dalam pemeriksaan penelitian ini menggunakan 

trianggulasi, menurut Sugiyono, trianggulasi adalah cara yang paling ampuh 

untuk menjamin data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk 

keperluan  pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.
8
  

Dalam penelitian ini keabsahan data menggunakan tiga trianggulasi, yang 

pertama trianggulasi sumber data berupa informasi tempat, peristiwa dan 

dokumen serta arsip yang memuat catatan  berkaitan dengan data yang dimaksud. 

Yang kedua adalah trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang 

berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga adalah waktu 
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pengumpulan data yang merupakan kapan dilaksanakan trianggulasi atau metode 

pengumpulan data tersebut. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dari penelitian ini adalah teknik analisis data yang 

disampaikan Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap,yaitu: 1) reduksi 

data; 2) penyajian data; 3) penarikan kesimpulan (verifikasi).
9
 Untuk uji 

kebasahan data kualitatif, digunakan metode traingulasi dengan teori, yaitu 

dengan menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul 

dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding.
10

  

Data tersebut selanjutnya diperdalam, diperkuat, dan diperluas dengan 

pendekatan deskriftif, adapun analisis yang digunakan untuk menganalisis 

penelitian ini adalah tentang: 

a. Implementasi bauran pemasaran. Analisis deskriftif digunakan untuk 

memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan media yang 

digunakan dalam mengimplementasikan bauran pemasaran apakah sesuai 

dengan teori tentang bauran pemasaran. 

b. Kesesuaian berdasarkan prinsip dan kaidah ekonomi Islam. Peneliti akan 

menganalisis apakah implementasi bauran pemasaran pada hotel syariah 

sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. 
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