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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif 

yakani penelitian berupa metode-metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang oleh sekelompok orang diangggap berasal dari 

masalah sosial atau kemanusiaan. Proses pada penelitian ini melibatkan 

beberapa kegiatan seperti pengajuan pertanyaan, pengumpulan data spesifik 

dari partisipan, menganalisis data secara induktif dengan tujuan untuk 

menafsirkan makna data. (Creswell, 2009, h. 4-5). 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang membadakan jenis 

penelitian ini dengan jenis penelitian lainnya. Berikut adalah karakteristik 

penelitan kualitatif (Creswell, 2009, h. 261): 

1. Lingkungan alamiah.  

Para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan di 

lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan 

diteliti. Peneliti kualitatif tidak membawa individu ke dalam lab atau 

membagikan instrumen-instrumen, tetapi untuk mendapat informasi, 

dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat 

mereka bertingkah laku dalam konteks natural. Inilah yang menjadi 

karakteristik utama dalam penelitian kualitatif. 
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2. Peneliti sebagai instrumen kunci 

Peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, 

observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan. Mereka dapat 

menggunakan protokol atau instrumen untuk mengumpulkan data, tetapi 

diri merekalah yang sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam 

mengumpulkan informasi. 

3. Beragam sumber data 

Peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari 

beragam sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber data saja. Selanjutnya, 

peneliti mereview semua data tersebut, memberikannya makna, dan 

mengolahnya ke dalam kategori-kategori yang melintasi semua sumber 

data. 

4. Analisis data induktif 

Peneliti kualitatif membangun pola-pola, kategori-kategori, dan 

tema-temanya dari bawah ke atas (induktif), dengan mengolah data ke 

dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Proses induktif ini 

mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengelola secara berulang-ulang 

tema-tema dan database penelitian hingga peneliti berhasil membangun 

serangkaian tema yang utuh. 

5. Makna dari partisipan 
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Dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif, peneliti terus fokus 

pada usaha mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang 

masalah atau isu penelitian, bukan makna yang disampaikan oleh peneliti 

atau penulis lain dalam literatur-literatur tertentu. 

6. Rancangan yang berkembang 

Proses penelitian selalu berkembang dinamis. Hal ini berarti bahwa 

rencana awal penelitian tidak bisa secara ketat dipatuhi. Semua tahap 

dalam proses bisa saja berubah setelah peneliti masuk ke lapangan dan 

mulai mengumpulkan data. 

7. Perspektif teoritis 

Peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif tertentu dalam 

penelitian mereka, seperti konsep kebudayaan, etnografi, perbedaan 

gender, ras, dan lainnya. Terkadang penelitian dapat diawali dengan 

mengidentifikasi terlebih dahulu konteks sosial, politis, atau historis dari 

masalah yang akan diteliti. 

8. Bersifat penafsiran 

Penelitian kualitatif adalah salah satu bentuk penelitian interpretif 

yaitu di dalamnya peneliti kualitatif membuat suatu interpretasi atas apa 

yang mereka lihat, dengar, dan pahami. Interpretasi mereka bisa saja 

berbeda dengan latar belakang, sejarah, konteks, dan pemahaman-

pemahaman mereka sebelumnya. Setelah laporan diterbitkan, barulah 
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pembaca dan partisipan melakukan interpretasi yang sering kali berbeda 

dengan interpretasi peneliti. 

9. Pandangan menyeluruh 

Peneliti kualitatif berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu 

masalah atau isu yang diteliti. Hal ini melibatkan usaha pelaporan 

perspektiff-perspektif, pengidentifikasian faktor-faktor yang terkait 

dengan situasi tertentu, dan secara umum usaha pensketsaan atas 

gambaran besar yang muncul. 

Dilihat dari sisi paradigma penelitian, penelitian ini menggunakan 

paradigma post positivistik. Philips & Burbles (2000 dikutip dalam Creswell, 

2009, h. 8) menjelaskan bahwa pandangan post positivistik gagasan yang 

menentang pandangan tradisional (positivistik) tentang kebenaran absolut 

ilmu pengetahuan dan mengakui bahwa manusia tidak bisa terus menjadi 

orang yang yakn/positif pada klaim-klaim tentang pengetahuan ketika 

manusia mengkaji perilaku dan tindakan manusia. Paradigma penelitian itu 

sendiri menurut Guba dan Lincoln (1994 dikutip dalam Sunarto,dkk, 2011, h. 

4) adalah serangkaian keyakinan-keyakinan dasar yang berhubungan dengan 

prinsip-prinsip utama atau prinsip-prinsip pokok. Menurutnya, paradigma 

menggambarkan suatu pandangan dunia yang menentukan bagi penganutnya 

dan penganutnya memiliki keyakinan yang bersifat dasar terhadap paradigma 

tersebut.  
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Sifat dari penelitian ini sendiri adalah penelitian deskriptif yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Sifat penelitian ini sesuai 

dengan penelitian ini karena pada penelitian ini penulis hanya memaparkan 

mengenai bagaimana strategi customer relations management dari Hotel 

Swift Inn Aeropolis Tangerang untuk mempertahankan loyalitas 

pelanggannya. 
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3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus sendiri menurut 

Sunarto (2011, h. 207) adalah metode yang menunjukkan bagaimana sesuatu 

terjadi atau bekerja di dalam kehidupan dan memamhami isu yang kompleks. 

Selanjutnya ia mengatakan bahwa lebih jauh, metode studi kasus merupakan 

metode yang memberikan analisi yang mendalam tentang suatu topik dengan 

mempergunakan berbagai jenis narasumber. 

Metode studi kasus berbicara tentang peristiwa kontemporer dan peneliti 

tidak memberikan kontrol atas peristiwa atau subjek. Tidak seperti metode 

survey dan analisi framing, metode studi kasus dapat menggali informasi 

lebih dalam dan sumber data yang dibutuhkan dapat berasal dari berbagai 

sumber (Sunarto, 2011, h. 209). 

Lebih jauh Yin (2009 dikutip dalam Sunarto, 2011, h. 209) menjelaskan 

bahwa secara spesifik, metode studi kasus digunakan untuk penelitian yang 

fokus pada studi untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa, studi 

saat anda tidak dapat memanipulasi perilaku yang dikembangkan dalam studi, 

studi saat anda ingin memasukkan kondisi kontekstual ke dalam penelitian 

karena anda percaya bahwa konteks relevan dengan fenomena yang diteliti, 

dan terakhir adalah fokus pada studi yang mana tidak terdapat batas yang 

tegas antara fenomena dan konteks. 
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Berdasarkan kriteria tersebut, maka penelitian ini dirasa cocok untuk 

menggunakan metode studi kasus karena fokus pada penelitian ini memang 

untuk menjawab pertanyaan bagaimana strategi customer relationships 

management Hotel Swift Inn Aeropolis Tangerang dalam mempertahankan 

loyalitas pelanggannya. 

3.3 Key Informan 

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Nama  : Murtofingah 

Jabatan  : Chief Accounting Hotel Swift Inn Aeropolis Tangerang 

Aeropilis Tangerang 

Murtonfingah merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan operasional hotel dan termasuk pelaksanaan program Whiz 

Mate sehingga mengetahui fondasi dasar dibentuknya program Whiz 

Mate. Karena hal itu lah maka Murtofingah dijadikan narasumber utama 

oleh peneliti. 

 

2. Nama  : Beny Margana 

Jabatan  : Front Office Officer / FOO Coordinator 

Beny Margana merupakan orang yang bertanggung jawab di bagian 

front office termasuk untuk pelayanan terhadap tamu dan sosialisasi 

program Whiz Mate sehingga Beny sangat mengetahui bagaimana 

pelaksanaan program Whiz Mate. Karena hal itu maka Beny Margana 

dijadikan sebagai narasumber utama oleh peneliti. 
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3. Nama  : Andri Septian 

Jabatan  : Guest Relationships Officer Hotel Amaris Mangga Dua   

Jakarta 

Merupakan seorang praktisi Customer Relations yang menjabat 

sebagai guest relationships officer Hotel Amaris Mangga Dua Jakarta yang 

bertanggung jawab juga dalam operasionalisasi program KGVC dan 

Santika Important Person di Hotel Amaris Mangga Dua Jakarta. Dengan 

pengalamannya dibidan guest relationships officer di industri perhotelan 

maka Andri Septian dijadikan sebagai narasumber ahli. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Dalam penelitian ini, data primer atau data utama yang digunakan 

oleh peneliti adalah dengan wawancara. Wawancara merupakan 

percakapan antara peneliti dengan orang yang bisa memberikan informasi 

atau yang biasa disebut sebagai informan (Kriyantono, 2010, h. 100). 

Sementara menurut Bungin (2002, 67) dengan teknik wawancara ini akan 

dapat digali apa yang tersembunyi dari persepsi seseorang, apa yang 

menyangkut masa lampau, masa kini, dan ,masa depan. Dalam penelitian 

ini, teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawanacara yang 

dipaparkan oleh Kriyantono (2010, h. 100-103) sebagai berikut. 

1. Wawancara Pendahuluan.  
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Dalam wawancara jenis ini, tidak ada sistematika tertentu dan 

cenderung tidak terkontrol dan biasa digunakan untuk mengenalkan 

periset kepada orang yang akan diriset. 

2. Wawancara Terstruktur 

Dalam wawancara jenis ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara 

yang berfungsi sebagai panduan dalam wawancara.  

3. Wawancara Semistruktur 

Dalam wawancara ini, peneliti memiliki daftar pertanyaan tertulis tetapi 

memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, 

terkait dengan permasalahan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

berasal dari dokumentasi. Dokumentasi menurut Kriyantono (2010, h. 

120) adalah alat pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai 

metode pengumpulan data. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung analisis dan interpretasi data. 
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3.5 Teknik Keabsahan Data 

Menurut Gibbs (2007 dikutip dalam Creswell, 2009, h. 285) menjelaskan 

bahwa validitas dalam penelitian kualitatif adalah upaya pemeriksaan 

terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur 

tertentu, sementara reliabilitas dalam penelitian kualitatif mengindikasikan 

bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh 

peneliti-peneliti lain untuk proyek-proyek yang berbeda.  

Kriyantono (2010, h. 71-73) memaparkan jenis penilaian validitas dalam 

riset kualitatif sebagi berikut.  

1. Kompetensi Subjek Riset. Artinya subjek riset harus kredibel dengan cara 

menguji jawaban-jawaban pertanyaan berkait dengan pengalaman subjek. 

2. Trustworthiness. Artinya menguji kebenaran dan kejujuran subjek dalam 

mengungkap realitas menurut apa yang dialami. Trustworthiness 

mencakup dua hal yaitu: 

a. Authenticity, yaitu memperluas konstruksi personal yang diungkapkan. 

b. Analisis Triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan 

meneliti kebenarannya dengan data empiris. Triangulasi terbagi dalam 

beberapa jenis yaitu: 

 Triangulasi Sumber 

Artinya membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. 

 Triangulasi Waktu 
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Berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, 

karena perilaku manusia dapat berubah setiap waktu. 

 Triangulasi Teori 

Yaitu memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu. 

 Triangulasi Periset 

Menggunakan lebih dari satu periset dalam mengadakan observasi 

atau wawancara karena masing-masing periset memiliki gaya, sikap, 

dan persepsi yang berbeda dalam mengamati sebuah fenomena 

sehingga hasil pengamatannya dapat berbeda meski fenomenanya 

sama. 

 Triangulasi metode 

Yaitu usaha mengecek keabsahan data atau mengecek temuan riset 

yang dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik 

pengumpulan data. 

Dalam penelitian teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas dan 

validitas data yang dihasilkan adalah dengan menggunakan prosedur 

triangulasi data. Menurut Creswell (2009, h. 286) prosedur triangulasi data 

adalah sebuah prosedur yang mentriangulasi atau mencari ketepatan sumber-

sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari 

sumber-sumber tersebut berupa data di lapangan, ucapan narasumber, dan 

teori yang dipakai kemudian menggunakannya untuk membangun justifikasi 

tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah 
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sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas 

penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data-data dalam studi kasus diperoleh melalui berbagai sumber 

kemudian dihubungkan, dipilih, direduksi, dikonfirmasikan untuk 

menemukan validitas data. Analisis data dilakukan dengan mengamati, 

mengkategorikan, menyusun dan menggabungkan data-data yang telah 

dikumpulkan (Sunarto, 2011, h. 225). 

Analisis data sendiri merupakan proses mengatur urutan data dan 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

serta memberikan penafsiran dengan memberi arti signifikan terhadap 

analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-

dimensi uraian (Moleong, 2001 dikutip dalam Ardiyanto, 2014, h. 217). 

Sementara itu, dalam bukunya, Nasution (2003 dikutip dalam Ardiyanto, 

2014, h. 216-217) menjelaskan enam langkah dalam melakukan analisis data 

kualitatif, namun dalam penelitian ini, hanya digunakan tiga tahap yaitu: 

1. Mereduksi data. 

Artinya menulis data yang diperoleh di lapangan dengan mereduksi, 

merangkum, dan memilih hal-hal  pokok dan fokus pada hal-hal penting 

dengan mencari tema dan polanya serta menyusunnya secara sistematis 

sehingga lebih mudah dikendalikan dan nantinya akan memberi gambaran 
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tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari 

kembali data bila diperlukan. 

2. Men-display data. 

Menggunakan matriks, grafik, dan charts untuk memberikan 

gambaran keseluruhan dari hasil penelitian sehingga peneliti dapat 

menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. 

3. Mengambil kesumpulan dan verifikasi. 

Mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh sejak awal yang pada 

mulanya masih tentatif tetapi seiting bertambahnya data, kesimpulan akan 

menjadi lebih padat. Selama penelitian kesimpulan harus selalu 

diverifikasi dengan cara mencari data baru atau data mendalam bila 

penelitian dilakukan oleh satu tim untuk mencapai persetujuan bersama. 
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