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BAB III

METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat

deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai

kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di

masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Sebagaimana menurut Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptip berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.1

Menurut Husain Insawan dalam bukunya menjelaskan “hal-hal yang
tersebut (fakta kualitatatif) tidak bisa diungkapkan oleh sebuah penelitian
yang berlatar belakang laboratorium, karena itu dalam khasanah penelitian
kualitatif, sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang
bersifat alamiah secara holistik, penelitian kulitataif bukan hanya
menggambarkan variabel-variabel tunggal melainkan dapat mengungkap
hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.2

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan, sejak dinyatakan

lulus dalam seminar proposal penelitian yaitu pada bulan Juli sampai

bulan Agustus 2017.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada usaha properi Naswa Residance yang

beralamat di Jl. Sao-Sao No. 258 Kota Kendari.

1 Lexi J Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
2005), h. 3.

2Husain Insawan, Metode Studi Islam Multi Pendidikan dan Model, (Kendari: SG, 2007),
h. 108
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C. Data dan Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh,

data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana informasi atau subyek tersebut, serta

dengan cara bagaimana data dijaring sehingga validitasnya dapat terjamin. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk

tujuan tertentu3. Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang

terkait dalam kegiatan pemasaran pada usaha properti Naswa Residance

yaitu pipmpinan perusahaan, karyawan, konsumen dan buku pedoman

perusahaan.

2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data4.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal,

website, penelitian terdahulu, dan literatur lainnya yang mempunyai

relevansi dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah field reserch (penelitian lapangan) adalah penelitian yang dilakukan

dilapangan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan permasalahan.

Adapun tehnik dari pengumpulan data adalah sebagai brikut:

1. Obserfasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang

3Lihat, Mudrajat Kuncoro,Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi (Jakarta: PT. Gelora
Aksara Pratama 2013),  h. 157

4Ibid, h. 148
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diselidiki.5 Observasi ini akan dilakukan di kantor dan lokasi perumahan

Naswa Residence.

2. Interview (wawancara) adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang

atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut sebagai interviewer dan

orang yang diwawancarai disebut sebagai interviewee.6 Proses wawancara

ini peneliti akan melakukan tanya jawab langsung kepada direktur dan

karyawan Naswa Residence serta pembeli (konsumen) perumahan tentang

strategi pemasaran yang dilaksanakan oleh Naswa Residence.

3. Dokumentasi yaitu tehnik pengumpulan data dengan menghimpun dan

menganalisis dokumen-dokumen yang terkait, baik dokumen tertulis,

gambar maupun elektronik. Pada proses dokumentasi, peneliti akan

mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan strategi pemasaran yang

dilakukan oleh Naswa Residence, dan foto-foto ketika penelitian sedang

berlangsung maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian

sedang berlangsung maupun dokumen lain yang berkaitan dengan

penelitian. Hasil obserfasi, wawancara dan dokumentasi kemudian

diakumulasi untuk dimasukkan dalam skripsi.

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang kritis dalam proses penelitian. Dalam

penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk

mendapat kongkulasi.

5Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bukti Aksara,
2005), h. 70.

6Lihat, Husain Usman dan Purnomo, Metodologi Penelitian Sosial. (Jakarta: PT Bumi
Aksara 2008), h. 9.
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Dengan demikian analisis ini dilakukan saat penulis berada di lapangan

dengan cara mendeskripsikan segala data yang telah didapat, lalu dianalisis

sedemikian rupa secara sistematis, cermat dan akurat. Dalam hal ini data yang

digunakan berasal dari wawancara dan dokumen-dokumen yang ada serta hasil

observasi yang dilakukan.

Kemudian agar data yang diperoleh nanti sesuai dengan kerangka kerja

maupun fokus masalah, akan ditempuh tiga langkah utama dalam penelitian ini,

yaitu:

1. Reduksi Data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan,

mengabstraksikan dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan-

catatan lapangan.7 Reduksi data dimaksudkan untuk menentukan data

ulang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Mengadakan

reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi yaitu usaha membuat

rangkuman inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu. Data

mengenai strategi pemasaran Usaha Property Naswa Residence yang

diperoleh dan terkumpul, baik dari hasil penelitian lapangan atau

kepustakaan kemudian dibuat rangkuman.

2. Sajian Data (display data) adalah suatu cara merangkai data dalam suatu

organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan dan atau

tindakan yang diusulkan. Sajian data dimaksudkan untuk memilih data

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tentang strategi pemasaran Usaha

Property Naswa Residence. Artinya data yang telah dirangkum tadi

7Lihat, Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Angkasa, 1993), h.
167.
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kemudian dipilih, sekiranya data mana yang diperlukan untk penulisan

laporan penelitian.

3. Verifikasi atau menyimpulkan data adalah penjelasan tentang makna data

dalam suatu konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur kausal-nya,

sehingga dapat diajukan proposisi-proposisi yang terkait dengannya.

Verifikasi data dimaksudkan untuk penentuan data akhir dari keseluruhan

proses tahapan analisis, sehingga keseluruhan permasalahan mengenai

strategi pemasaran usaha property Naswa Residence. Sehingga dapat

dijawab sesuai dengan kategori data dan permasalahannya, pada bagian

akhir ini akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang mendalam secara

konprehensif dari data hasil penelitian. Jadi langkah terakhir ini digunakan

untuk membuat kesimpulan.

F. Pengecekan Keabsahan Data.

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan objektif diperlukan

kredibilitas data, untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan

sesuai dengan apa yang ada dalam dunia dengan apa yang terjadi.

Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah,

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan tringulasi sumber data

dan tehnik.

Tringulasi dalam pengujian kreadibilitas ini, diartikan dalam pengecekan

dari berbagai cara dan berbagai waktu. Dimana tringulasi data adalah pengujian

kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang

sama dengan tehnik yang berbeda, melakukan pengamatan, wawancara lagi,
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dengan sumber data yang pernah ditemui namun yang baru dalam hal pada

seluruh karyawan dan konsumen, dengan perpanjangan pengamatan ini, penelitian

mengecek kembali apakah data yang telah di berikan selama ini merupakan data

yang sudah benar atau salah.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Usaha Properti Naswa Residance merupakan salah satu usaha yang

bergerak di bidang perumahan, yang berada di Kota Kendari. Usaha ini

berdiri pada tahun 2012 yang  memiki kantor pemasaran di Jl.D.I.Panjaitan,

Lepo-Lepo Square No.12 Kendari, kemudian di tahun 2015 pindah di Ruko

(samping Lorong Abadi) JL. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia No. 158 Kota

Kendari.

Modal Usaha Properti Naswa Residence terdiri dari modal dasar, modal di

tempatkan, modal pengurus dan pemegang saham. Sumber modal Naswa

Residence ini bersumber dari investasi dari direktur utama, komisaris dan

direktur yang lain, investor usaha ini terdiri dari empat investor, dengan

jumlah yang sama yaitu ¼ dari modal keseluruhan.

Usaha properti Naswa Residence dipimpin oleh direktur utama yang

membawahi oleh 3 (Tiga) direktur yaitu Direktur Perencanaan, Direktur

Operasional dan Direktur Keuangan. Masing-masing direktur membawahi

langsung para staf dibidangnya dan bertanggung jawab langsung ke

atasannya. Dan diperlukan adanya koordinasi yang baik antara masing-

masing direktur dan staf yang bersangkutan.


