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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

Metodologi penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan dengan cara ilmiah. 
38

Adapun metodologi penelitian penulis 

adalah: 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Untuk mengkaji penelitian secara detail dan lengkap diperlukan suatu 

pendekatan permasalahan, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yaitu pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata 

atau kalimat data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan 

kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat 

tidak dengan bentuk angka. 

Dalam penelitian ini, sangat dipentingkan adalah kemampuan peneliti 

dalam menterjemahkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi guna memperoleh baik atau tidak baiknya hasil penelitian. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Lokasi penelitian bertempat di PT. Mudaris Mandiri Wisata 

Pekanbaru. Jl. Rambutan No 19 B Pekanbaru Provinsi Riau. Sedangkan waktu 

penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini di seminarkan. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 
39

Sumber 

data dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber-sumber 

pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuensioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Terkait dengan 
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penelitian ini, data primer tersebut diperoleh lansung dari objek atau 

sumber utama.
40

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak 

lain, misalnya melalui informasi dari instransi terkait, buku-buku, media-

media, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahn penelitian 

ini. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian.
41

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebanyak 3 

(tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang pimpinan PT. Mudaris Mandiri 

Wisata dan 2 orang staff PT. Mudaris Mandiri Wisata. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data mempunyai peranan yang sangat penting 

untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai suatu penelitian, dalam arti 

bahwa berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dari bentuk pengumpulan 

data yang dilakukan.
42

 

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan 

metode pengumpulan data:
 43

 

1. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penomena yang 

akan di selidiki.
44

 Dalam hal ini, peneliti berpedoman kepada desain 

penelitinya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati 
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langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan, metode ini 

penulis gunakan untuk memperoleh data tentang strategi Pemasaran PT. 

Mudaris Mandiri Wisata Dalam Meningkatkan Jumlah Jamaah umrah di 

Kota Pekanbaru. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
45

 

Dalam penelitian ini, proses interview (wawancara) dilakukan 

untuk mendapatkan data dari informan tentang Strategi Pemsaran PT. 

Mudaris Mandiri Wisata Dalam Meningkatkan Jumlah Jamaah di Kota 

Pekanbaru. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada 

informan, terkait dengan penelitan yang dilakukan. Sedangkan informan 

bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. 

Meskipun sedemikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan 

yang menurutnya privasi atau rahasia. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
46

 

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau 

informasisecara tertulis melalui dokumen-dokumen, foto-foto dari 

kegiatan yang dilakukan. 

 

F. Validasi Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji 

validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 
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Selanjutnya untuk menjaga kebasahan data dari hasil penelitian 

kualitatif, digunakan uji validasi data dengan menggunakan model triangulasi . 

metode triangulasi dapat memanfaatkan peneliti, sumber data, metode dan 

teori. Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan, peneliti menggunakan 

Triangulasi, metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan 

metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi 

sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di wawancarai dan saat melihat 

dokumentasi yang ada.
47

 Triangulasi Data adalah teknis pemeriksaan 

keabsahan data dengan observasi yaitu membandingkan hasil wawancara 

dengan observasi dilapangan agar data lebih akurat sesuai vadilitas informasi 

yang di dapat oleh penulis. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data bertujuan untuk menganalis data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan 

terkumpul dan tersusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis 

akan menganalisa data tersebut. 

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu 

menggambarkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, 

kemudian data-data tersebut di analisi untuk memperoleh kesimpulan. 
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