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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena 
menggambarkan faktor-faktor yang menjadi kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman pada strategi 
pemasaran SD Kanisius Gendongan Salatiga. 

 
3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Kanisius 
Gendongan Salatiga yang berada di Jalan Dr. Muwardi 
No. 4 Salatiga. Penelitian dilakukan mulai bulan 
Oktober 2012 sampai dengan Maret 2013. Alasan 
memilih SD Kanisius Gendongan Salatiga karena 
sekolah ini sebenarnya merupakan sekolah yang cukup 
baik dalam segi kualitas pendidikannya serta sekolah 
tersebut cukup diminati masyarakat, namun jumlah 
siswa baru tiap tahun berfluktuatif (belum stabil), 
sekolah tersebut juga belum menggunakan strategi 
pemasaran dalam usahanya meningkatkan jumlah 
siswanya, bahkan sekolah ini belum pernah melakukan 
analisis SWOT dalam membuat rencana strategi 
pemasarannya. 
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3.3 Jenis Data 

Berdasarkan sumbernya ada dua jenis data yaitu 
data primer dan data sekunder. Data primer adalah 
data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung 
dari objek yang diteliti, diperoleh dari sumber pertama 
atau orang yang dianggap penting untuk memberi 
informasi.  

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari 
wawancara dengan kepala sekolah, guru dan staf. Data 
sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan 
disajikan dengan baik oleh pengumpul data atau oleh 
pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder 
diperoleh dari sumber tertulis melalui studi 
dokumentasi seperti profil sekolah, data guru, data 
penerimaan siswa baru. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metode observasi, 
wawancara, studi dokumentasi, dan Focus Group 
Discussion (FGD). 

Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti 
sebelum melakukan FGD yaitu peneliti menyiapkan 
panduan dalam melaksanakan FGD sehingga diskusi 
tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada 
serta lebih terarah. Panduan FGD disusun berdasarkan 
data-data yang peneliti peroleh dari hasil pra penelitian. 
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Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 
metode Focus Group Discussion (FGD) dengan kepala 
sekolah, panitia Penerimaan Peserta Didik Baru, dan 
dua orang perwakilan guru yang dilaksanakan pada 
tanggal 20 Oktober 2012 di kantor guru SD Kanisius 
Gendongan Salatiga.  

Dalam FGD untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
strategis internal dan faktor-faktor strategis ekternal ini 
terjadi brainstorming. Hasil pelaksanaan FGD diperoleh 
kesimpulan-kesimpulan tentang kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman yang dimiliki oleh sekolah.  

Peneliti kemudian membuat rangkuman 
kesimpulan dari hasil FGD kedalam aspek variabel 
marketing mix yang meliputi : Product (produk), Price 
(harga), Place (tempat), Promotion (promosi), People 
(orang), Physical Evidence (bukti fisik) dan Process 
(proses) serta membagikan kembali hasil tersebut 
kepada anggota FGD untuk ditindak lanjuti dengan 
memberikan bobot dan skor dari faktor-faktor yang 
sudah ada pada pertemuan kedua yang dilaksanakan 
pada tanggal tanggal 20 Januari 2013.  

Setelah FGD kedua dilakukan, peneliti 
memvalidasi data yang ada dengan perpanjangan 
pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 20 
November 2012 sampai 15 Maret 2013 dengan 
melakukan wawancara terhadap guru, karyawan dan 
orang tua murid diluar anggota FGD. Peneliti juga 
melakukan observasi untuk mengamati keadaan 
sekolah berdasarkan panduan observasi yang peneliti 
buat. 
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Pada tanggal 17 Mei 2013 peneliti meminta 
kepala sekolah untuk melakukan pemeriksaan sejawat 
untuk membahas kembali perbedaan hasil FGD dengan 
data yang peneliti peroleh dalam perpanjangan 
pengamatan. Data sekunder diperoleh melalui studi 
dokumentasi meliputi profil sekolah, data guru, jumlah 
kelulusan siswa, jumlah siswa tiga tahun terakhir, 
brosur, banner. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 
3.5.1 Analisis SWOT 

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats) digunakan sebagai aplikasi 
alat bantu pembuatan keputusan dalam pengenalan 
program-program baru di lembaga pendidikan. Proses 
penggunaan manajemen analisis SWOT menghendaki 
adanya suatu survey internal tentang kekuatan 
(Strenghts) dan kelemahan (Weaknesses) program, serta 
survey eksternal atas ancaman (Threats) dan peluang 
(Opportunities). 

Analisis kekuatan dan kelemahan pada 
dasarnya merupakan audit internal tentang seberapa 
efektif performa institusi. Sementara analisis peluang 
dan ancaman merupakan suatu analisis dalam konteks 
eksternal atau lingkungan tempat sebuah institusi 
tersebut beroperasi. Adapun tujuan analisis SWOT itu 
sendiri adalah untuk menemukan aspek-aspek penting 
dari : kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 
Tujuan pengujian ini (Sallis, 2010) adalah untuk 
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memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, 
mereduksi ancaman, dan membangun peluang. 

a. Strength (kekuatan) 

Yang dimaksud sebagai kekuatan atau strength 
disini adalah beberapa hal yang merupakan kelebihan 
dari sekolah yang bersangkutan. Hal-hal yang memiliki 
potensi yang positif apabila dikembangkan dengan lebih 
baik. 

b. Weaknesses (kelemahan) 

Dalam hal ini yang dimaksud sebagai 
kelemahan atau weakness adalah komponen-
komponen yang kurang menunjang keberhasilan 
penyelenggaraan pendidikan yang ingin dicapai oleh 
sekolah. 

c. Opportunity (peluang) 

Yang dimaksud sebagai peluang atau 
opportunity disini adalah kemungkinan-kemungkinan 
yang dapat terjadi apabila potensi-potensi yang ada di 
sekolah tersebut mampu dikembangkan atau 
dioptimalkan oleh sekolah. Yang diartikan sebagai 
peluang disini juga merupakan kemungkinan yang 
dapat digunakan oleh sekolah untuk mempromosikan 
sekolahnya dengan pola yang bijak. 

d. Threats (ancaman) 

Ancaman atau threats disini adalah 
kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atau 
memberikan pengaruh terhadap kesinambungan dan 
keberlanjutan kegiatan penyelenggaraan di sekolah. 
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekolah 
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tiada lain adalah sistem yang tidak berdiri sendiri 
sebab terdapat lingkungan di luar lingkungan sekolah 
yang lebih besar dan dalam perkembangannya 
lingkungan inilah yang lebih dominan membentuk 
peserta didik. 

Menurut Robbins & Coulter (2009) kekuatan 
adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah yang 
berjalan dengan baik atau sumber daya yang 
dikendalikan. Kelemahan adalah kegiatan-kegiatan 
sekolah yang tidak dijalankan dengan baik atau dengan 
kata lain merupakan sumber daya yang dibutuhkan 
oleh sekolah tetapi tidak dimiliki oleh sekolah. Peluang 
adalah faktor-faktor di luar lingkungan sekolah yang 
bersifat positif, sedangkan yang dimaksud dengan 
ancaman adalah faktor-faktor di luar lingkungan 
sekolah yang bersifat negatif.  

Apabila analisis SWOT digunakan maka 
memungkinkan suatu sekolah untuk mendapatkan 
sebuah gambaran menyeluruh mengenai situasi 
sekolah dalam hubungannya dengan masyarakat serta 
lembaga-lembaga pendidikan yang lain.  

Sedangkan pemahaman mengenai faktor-faktor 
eksternal yang digabungkan dengan suatu pengujian 
mengenai kelemahan dan kekuatan akan membantu 
sekolah dalam mengembangkan sebuah visi dan misi 
sekolah tersebut di masa yang akan datang.  

Sehingga dengan analisa SWOT ini perkiraan 
tersebut dapat diterapkan dengan memulai 
melaksanakan program yang kompeten untuk 
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mengganti program-program yang tidak relevan 
(Robbins & Coulter, 2009). 

Selain itu analisa SWOT dapat diperkuat 
dengan menjamin analisa tersebut berfokus pada 
kebutuhan pelanggan dan konteks kompetitif tempat 
institusi tersebut beroperasi. Ini merupakan dua 
variabel kunci dalam membangun atau 
mengembangkan strategi jangka panjang institusi 
tersebut. Strategi ini harus dikembangkan dengan 
berbagai metode yang dapat memungkinkan institusi 
mampu mempertahankan diri dalam menghadapi 
kompetisi serta mampu memaksimalkan daya tariknya 
bagi para pelanggan. Hal ini dapat digambarkan dalam 
diagram berikut: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
        Peluang-peluang lingkungan                                           Ancaman-ancaman  
        yang berlimpah ruah lingkungan yang kritis    

 

Gambar  3.1 Rencana Strategi Pemasaran 

Sumber : Robbins & Coulter (2009) 
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Robbins & Coulter (2009) mengemukakan 
bahwa Rencana Strategi Pemasaran ini menunjukkan 
strategi-strategi yang berbeda untuk masing-masing 
kuadran berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang 
dan ancaman dengan penjelasan sebagai berikut : 

Kuadran I : merupakan situasi yang sangat 
menguntungkan, karena sekolah 
memiliki peluang dan kekuatan yang 
baik. Adapun strategi yang harus 
diterapkan dalam kondisi ini yaitu 
strategi yang mendukung kebijakan 
pertumbuhan yang agresif atau 
strategi agresif. 

Kuadran II : meskipun sekolah menghadapi berbagai 
ancaman dari luar, namun sekolah 
masih memiliki kekuatan dari segi 
internal. Strategi yang perlu diterapkan 
yaitu strategi diversifikasi yang mana 
kekuatan yang ada digunakan untuk 
mengatasi ancaman yang datang dari 
luar. 

Kuadran III: sekolah menghadapi peluang dari luar 
yang sangat besar, tetapi dilain pihak 
sekolah juga menghadapi beberapa 
kelemahan internal atau kendala. Fokus 
sekolah pada strategi ini adalah 
meminimalkan masalah-masalah 
internal sehingga dapat menggunakan 
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peluang dari luar yang lebih baik dengan 
menerapkan strategi turn-around. 

Kuadran IV: pada strategi ini merupakan situasi yang 
sangat tidak menguntungkan karena 
sekolah menghadapi berbagai ancaman 
dari luar dan memiliki kelemahan-
kelemahan internal, sehingga untuk 
mengatasinya sekolah perlu menerapkan 
strategi defensif. 

 
3.5.2 Teknik Analisis SWOT 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 
SWOT, dan teknik yang digunakan adalah analisis 
matrik IFAS ( Internal Factors Analysis Summary ), 
analisis matrik EFAS ( External Factors Analysis 
Summary ) dan analisis matrik SWOT ( Strengths, 
Weaknesses, Opportunities,and Threats ). 

Matriks IFAS menggambarkan lingkungan 
internal yang memberikan informasi tentang kekuatan 
yang harus digunakan secara optimal dan kelemahan 
yang harus diminimalkan. Matrik EFAS 
menggambarkan lingkungan eksternal yang 
memberikan informasi tentang peluang yang harus 
dimanfaatkan serta ancaman yang harus dihindari. 
Matrik SWOT menunjukkan empat kemungkinan 
alternatif strategis berdasarkan hasil analisis terhadap 
lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. 
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Menurut Rangkuti (2002) langkah-langkah 
dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut : 
1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 
ada. 

2. Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman berdasarkan 
variabel marketing mix. 

3. Menentukan bobot pada masing-masing faktor 
dengan total 1.  

4. Menentukan skor (1 sampai 5) dari masing-masing 
faktor berdasarkan skala prioritas terhadap upaya 
peningkatan strategi pemasaran sekolah.  

5. Menghitung total skor dengan mengalikan bobot dan 
skor untuk masing-masing item kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman berdasarkan 
variabel marketing mix. 

6. Menghitung total skor akhir faktor internal yang 
meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor 
eksternal yang mencakup faktor peluang dan 
ancaman. 

7. Merumuskan strategi berdasarkan total skor IFAS 
dan EFAS. 

 

3.5.3 Langkah Menentukan Rencana 
Strategi 

Langkah-langkah dalam menentukan rencana 
strategis yaitu: 

1. Nilai total akhir IFAS digambarkan pada koordinat 
sumbu x pada matrik SWOT, dan nilai total akhir 
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EFAS digambarkan pada koordinat sumbu y. Titik 
koordinat (x,y) adalah hasil analisis SWOT yang 
menunjukkan empat kemungkinan posisi strategi, 
yaitu di kuadran SO (strengths-opportunities), 
kuadran ST (strengths-threats), kuadran WO 
(weaknesses-opportunities), dan kuadran WT 
(weaknesses-threats). 

2. Menentukan rencana strategi pemasaran 
berdasarkan posisi dari hasil analisis SWOT untuk 
meningkatkan jumlah siswa baru di SD Kanisius 
Gendongan Salatiga. 

 

3.5.4 Teknik Validasi dan Reliabilitas Data 

Untuk mengecek kebenaran dan keabsahan 
data yang diperoleh saat FGD, peneliti melakukan 
pengujian validitas dan reliabilitas terhadap seluruh 
data yang diperoleh dalam penelitian ini yang 
dilakukan berdasarkan kredibilitas. 

Menurut Sugiyono (2011), pengujian kredibilitas 
dimaksudkan untuk menguji nilai kebenaran dari data 
yang diperoleh. Pengujian kredibilitas ini dapat 
dilakukan dengan triangulasi data yang terdiri dari 
wawancara, observasi dan studi dokumen. 
a. Observasi  

Peneliti melakukan observasi terhadap guru, 
karyawan, sarana dan prasarana sekolah, tata 
ruang, untuk melengkapi data yang ada. Sehingga 
dari perpanjangan pengamatan ini peneliti dapat 
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memperoleh dan menemukan fakta lain yang 
berbeda dari hasil FGD. 

b. Wawancara  

Wawancara tambahan dilakukan oleh peneliti 
untuk menguji data yang diperoleh melalui FGD 
dengan orang tua murid, guru,dan kepala sekolah 
sesui pedoman wawancara yang telah peneliti buat.  

c. Studi dokumentasi  

Dilakukan untuk melihat data siswa baru, visi 
dan misi sekolah, program yang ditawarkan sekolah, 
struktur organisasi sekolah, edaran dari yayasan, 
brusur. 

 


