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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan 

kualitatif menurut Moleong (2010:6) merupakan penelitian yang bermaksud 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Penelitian ini juga menggunakan metode studi lapangan (studi kasus) yang 

secara umum merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu 

penelitian berkenaan dengan how, why, bila hanya memiliki sedikit peluang untuk 

mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan terlibat langsung dalam 

penelitian, dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer 

(masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata, serta proposisi di dalamnya (Yin, 

2003:1).  

Fokus penelitian ini adalah Penerapan Bauran Promosi dan Kesesuaiannya 

terhadap Hukum Islam terhadap produk jasa SHAFIRA Tour and Travel dan hal 

tersebut adalah suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata masyarakat. 
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3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dimaksud adalah dalam rangka menjawab rumusan masalah 

penelitian  

Rumusan masalah tersebut menjadi acuan dalam menentukan ruang lingkup 

penelitian ini. Ruang lingkup penelitian terbatas pada bagaimana bentuk  penerapan 

bauran promosi dan apakah bauran promosi yang dilakukan pada produk jasa di 

SHAFIRA Tour and Travel sudah sesuai dengan perspektif Islam dan yang 

dijadikan acuan dengan batasan atau ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian difokuskan pada konsumen yang pernah melakukan transaksi 

untuk menunaikan umroh maupun haji di SHAFIRA Tour and Travel 

dan dilihat dari proses promosi yg dilakukan pada konsumen sehingga 

pada akhirnya memutuskan untuk mendapatkan fasilitas jasa 

perjalanannya. 

2. Membatasi penelitian dengan menggunakan data-data Internal yang 

didapat dari observasi dan penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan wawancara kepada obyek penelitian. 

3. Data primer didapatkan dari hasil wawancara key informan yaitu pihak 

SHAFIRA Tour and Travel.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) sumber data utama dalam 

penelitian  kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis data 

dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber tertulis, foto, dan Data. 
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1. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan data utama. Sumber data utama dicatat 

melalau catatan tertulis atau melalui perekaman video/atau audio tape, 

pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui 

wawancara atau pengamatan  berperan serta merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan mengamati, mendengar, dan bertanya. (Basrowi 

dan Suwandi, 2008:169). 

2. Sumber Tertulis 

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari 

sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, 

sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Basrowi dan 

Suwandi, 2008:170). 

Buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, media massa, majalah, dan 

karya ilmiah lainnya sangat berharga guna menjajaki keadaan seseorang 

atau masyarakat di tempat penelitian dilakukan selain itu, buku terbitan 

resmi pemerintah pun dapat dijadikan sumber yang sangat berharga 

(Basrowi dan Suwandi, 2008:170). 

3. Foto/Rekaman 

Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk 

keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai 

keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan 

sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 
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dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat 

dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan 

orang dan foto yang dihasilkan (Bogdan dan Biklen, 1982: 102). 

4. Data  

Penelitian kualitatif sering juga menggunakan data yang telah 

tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik 

misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan 

subjek pada latar penelitian. Misalnya, data Jumlah jama’ah umroh pada 

tahun 2015. 

Walaupun data tersebut dapat membantu, hendaknya menyadari 

bahwa data tersebut pada umumnya berlandaskan paradigma yang 

mengutamakan generalisasi sehingga dapat mengurangi makna subjek 

secara perseorangan dalam segala liku-liku kehidupannya yang unik 

namun utuh itu. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak mendasarkan diri 

atas data, tetapi memanfaatkan data itu hanyalah sebagai cara mengantar 

dan mengarahkannya pada kejadian 

dan peristiwa yang ditemukan dan dicari sendiri sesuai dengan tujuan 

penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2008:172) 

3.3.1 Karakteristik Informan 

Pada penelitian ini informan yang akan diwawancarai secara mendalam 

dibagi menjadi dua yakni pihak internal dan pihak eksternal hal ini dikarenakan 

agar dapat menemukan kesesuaian informasi yang didapatkan. Adapun penjelasan 

mengenai informan tersebut, adalah sebagai berikut: 
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a. Pihak Internal SHAFIRA Tour and Travel 

Pihak internal merupakan informan yang bekerja di SHAFIRA Tour 

and Travel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pihak 

tersebut terdiri dari: 

1. Manajer Marketing/ Manajer Pemasaran 

Manajer merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas 

seluruh kegiatan yang dilakukan di perusahaan atas perintah 

pimpinan mulai dari merencanakan strategi promosi, 

pengawasan kegiatan pada saat mengikuti pameran. 

2. Staff Penjualan/ Customer Service  

Staff Penjualan/ Customer Service merupakan seseorang 

yang bertanggung jawab atas produk jasanya mulai dari 

memberikan informasi tentang paket perjalanan umroh maupun 

haji, serta menjelaskan tentang biaya-biaya yang dibutuhkan 

untuk sekali perjalanan.  

b. Pihak Eksternal 

Pada penelitian ini informan yang berasal dari pihak ekternal tidak 

lain adalah pelanggan/jama’ah yang pernah menggunakan jasa 

SHAFIRA Tour and Travel. Maka dari itu, narasumber yang akan di 

wawancarai dikategorikan sebagai berikut: 

1. Jamaah yang baru sekali melakukan perjalanan Umroh maupun 

Haji di SHAFIRA Tour and Travel 
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2. Jamaah yang sering melakukan perjalanan Umroh mupun Haji 

dengan SHAFIRA Tour and Travel. 

3. Jamaah Umroh maupun Haji berumur 20 tahunan 

4. Jamaah Umroh maupun Haji berumur 50-65 tahunan 

Kategori-kategori diatas dipilih berdasarkan Usia dan Jenis 

pelanggan di SHAFIRA hal ini dikarenakan kategori usia bertindak sebagai 

Decider dan User. Jenis Pelanggan dipilih karena bertindak sebagai 

Initiator dan Influencer. Pada kategori Usia terdapat Decider dan User, 

decider yang dimaksud disini adalah Orang yang memutuskan untuk 

membeli suatu produk/jasa berdasarkan pertimbangan sendiri yang matang 

dan User yang dimaksud disini adalah Orang yang hanya menggunakan 

produk atau layanan jasa tanpa terlibat dalam proses pembeliannya 

sedangkan dalam kategori jenis pelanggan terdapat dua tindakan juga yaitu 

sebagai Iniatiator dan Influencer, Iniatiator disini maksudnya adalah Orang 

yang pertama kali mencoba satu produk dan memberikan saran kepada 

orang lain dam Influencer adalah Orang yang mengikuti saran yang 

diberikan padanya. (Solomon, 2004) 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat maka prosedur pengumpulan data 

dilakukan melalui: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data-data yang diperoleh 

dari buku-buku yang memiliki kaitannya dengan penulisan skripsi ini. 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

2.1 Pengamatan (Observation) 

Observasi merupakan bagian penting yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat 

mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan 

dan interaksi subjek penelitian (Burns,1990:80). Semua yang dilihat dan 

didengar asalkan sesuai dengan tema penelitian, semuanya dicatat dalam 

kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka. 

Pengamatan (Basrowi dan Suwandi, 2008: 93) baru bisa 

dikategorikan sebagai teknik pengumpulan data, jika pengamatan 

mempunyai kriteria sebagai berikut: 

a. Sebelum melakukan pengamatan, merencanakan secara 

sistematik berbagai hal yang akan diamati yang tertuang dalam 

pedoman pengamatan; 

b. Pengamatan harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan; 

c. Pada waktu melakukan pengamatan, melakukan pencatatan dalam 

bentuk catatan lapangan; 

d. Pada waktu pengamatan, melakukan kontrol terhadap hasil 

pengamatan, sehingga diperoleh validitas dan reliabilitasnya. 
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2.2 Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan ,maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu. Maksud di adakannya wawancara seperti 

ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985: 266) antara lain 

:mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan 

harapan pada masa yang akan mendatang; memverifikasi, mengubah 

dan memperluas  informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan 

manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas 

konstruksi yang dikembangkan sebagai pengecekan anggota. 

2.3 Dokumentasi  

Metode ini merupakan suata cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 

dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwandi, 2008: 158).  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah 

tersedia dalam catatan dokumen yang terdapat dalam penelitian sosial, 

fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan 

sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara (Basrowi dan Suwandi, 2008: 158). 
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3.5 Teknik Analisis  

Yin (2002:133) membagi tiga teknik analalisis untuk studi kasus, yaitu 

penjodohan pola, pembuatan penjelasan, dan analisis deret waktu. Pada penelitian 

ini hanya digunakan dua teknik analisis yaitu  

1. Teknik analisis penjodohan pola dengan cara membandingkan 

promotional mix yang dilakukan oleh SHAFIRA dan promosi dalam 

perspektif Islam berdasarkan segi pandang pihak internal dan eksternal. 

2. Teknik pembuatan penjelasan dilakukan dengan cara membuat 

penjelasan atau analisis tentang serangkaian peristiwa aktual studi kasus 

mengenai penerapan promotional mix di SHAFIRA dan promosi dalam 

perspektif Islam. 

3. Teknik analisis deret waktu tidak digunakan pada penelitian ini 

dikarenakan penelitian ini tidak dilakukan dalam waktu berjangka atau 

historis. 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara untuk memperoleh 

keabsahan data salah satunya dengan menggunakan triangulasi. Penelitian ini 

menggunakan triangulasi untuk mengecek data yang diperoleh dari informan yang 

telah diwawancarai yang terdiri dari pihak internal (dalam perusahaan) dan pihak 

eksternal perusahaan (luar perusahaan/konsumen). Proses validitas data pada 

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber pada penelitian 

menurut Sugiyono (2010: 330) triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data 
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dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat 

digambarkan sebagai berikut :           

 
 
 
 

 
 

 
 
Sumber: Sugiyono. 2006 . Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta 

 

Gambar 3.1 Triangulasi “sumber” pengumpulan data 

Mathinson dalam Sugiyono (2010: 332) mengemukakan bahwa “the value 

of triangulation lies in providing evidence, whether convergent in consistent, or 

contracdictory” maksudnya nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi 

adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten 

atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam 

pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. 

Selain itu, dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, apabila 

dibandingkan dengan satu pendekatan. 
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