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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
3.1.Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan 

menggunakanmixed methodsdengan pendekatan 

kualitatifdan dilengkapi dengan kuantitatif. Metode 

penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat 

gambaran atau deskripsi tentangsuatu keadaan secara 

objektif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan strategi pemasaran yang dipilih SMK 

Negeri 2 Salatigapasca pembubaran RSBI . 

Pendekatan/metode kombinasi (pragmatisme)  

merupakan metode penelitian yang menggabungkan 

antara metode kuantitatif dan metode kualitatif 

(Sugiyono:2011). Metode kuantitatif digunakan untuk 

memperoleh data yang berupa angka atau data 

kualitatif di angkakan/scorring, yang diperoleh melalui 

kusioner, sedang metode kualitatif digunakan untuk 

memperoleh data dari hasil wawancara dari informan. 

Metode kombinasi ini digunakan untuk memperoleh 

data yang lebih komprehenshif, valid, reliable, dan 

objektif. 

Menurut Moleong (2008) penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis 
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yang tidak menggunakan prosedur analisis komputer 

atau kuantifikasi lainya. Penelitian kualitatif dimaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara utuh dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Penelitian kuantitatif (sugiyono:2011) dari 

masalah atau dari potensi. Dalam penelitian 

kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus 

sudah jelas dan ditunjukkan dengan data yang valid. 

Lalu masalah dirumuskan dalam rumusan masalah. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk 

memperoleh informasi yang lebih mendalam dengan 

carawawancara langsung dan forum grup discution(FGD) 

kepada para informan dan telaah dokumen. 

Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara 

penyebaran kuesioner kepadasiswadi SMK Negeri 2 

Salatiga untuk memperoleh gambaran tentang strategi 

pemasaran yang telah dilakukan tim pemasaran SMK 

Negeri 2 Salatiga. 

 

3.2. Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2 Salatiga 

pada tanggal 1 Oktober 2012 sampai 30Mei 2013. 

Sekolah ini berlokasi di JalanParikesit Kelurahan  

Dukuh, Kecamatan Sidomukti Salatiga. Alasan 

pemilihan tempat penelitian ini adalah karena 



 

 

27 

 

sebelumnya berstatus RSBI.Hal ini mengindikasi 

adanya masalah tentang strategi pemasaran yang 

dipilih pasca pembubaran RSBI dan ingin diketahui 

hambatan dari penerapan strategi pemasarannya. 

Subyek primernya adalah siswa kelas 10 serta personil 

SMK Negeri 2 Salatiga yang terdiri  dari wakil kepala, 

bagian Humas dan panitia pendaftaran siswa. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek 

penelitian yang diteliti. Adapun yang dijadikan populasi 

dalam penelitian ini adalah peserta didik SMK Negeri 2 

Salatiga kelas 10 Tahun Ajaran 2012/2013. Menurut 

Umar (2002) untuk menentukan berapa minimal 

sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi 

diketahui dapat menggunakan rumus Slovin. Jika 

populasi (N) sebanyak 533 peserta didik dan taraf 

kesalahan sebesar 10%, maka besarnya sampel (n) 

adalah: 

 

N 

n =   
      1 + Ne2 

 

533 

   =   

       1 + 533 (0,01) 
 

533 

 = 

      1 + 5,33 
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533 
 =   

6,33 

 

=  84,20 

 
 = 85 peserta didik 

 

 

3.4. Jenis data dan Prosedur Pengumpulan Data 

3.4.1. Jenis Data 

Pengelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primerdiperoleh: 

a. Wawancara 

Yaitu metode pengambilan data dimana 

peneliti langsung berdialog dengan responden 

untuk menggali informasi dari responden 

(Suliyanto:2006). Wawancara dilakukan 

dengan para informan dari terdiri dari bagian 

manajemen mutu, Humas, Komite sekolah, 

guru, dan siswa. Instrumen wawancara sebagai 

data sekunder menjadi penguat bagi instrumen 

kuisoner yang menjadi data primer.  

b. Observasi 
Yaitu metode pengumpulan data dengan 

menggunakan panca indra, jadi tidak hanya 

pengamatan dengan mata. Mendengarkan, 

mencium, mengecap dan meraba termasuk 

salah satu bentuk dari observasi 

(Suliyanto:2006). Observasi yang dilakukan 

pada penelitian ini memposisikan peneliti 
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sebagai participant as observer. Artinya subyek 

penelitian menyadari kehadiran peneliti, dan 

peneliti diberi kesempatan untuk berpartisipasi 

namun hanya berperan sebagai pengamat. 

Observasi berlangsung selama jalannya 

penelitian, instrumen yang dibutuhkan adalah 

buku catatan untuk mencatat segala hal yang 

teramati yang lazim dikenal dengan field note. 

c. Kuesioner 
Yaitu metode pengumpulan data yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data dengan 

cara membagi daftar pertanyaan kepada 

responden agar responden tersebut 

memberikan jawabannya (Suliyanto:2006). 

Kuisoner bertujuan untuk menggali pendapat 

respoden terhadap strategi pemasaran jasa 

pendidikan SMK Negeri 2 Salatiga. Kuisoner 

terdiri dari 7 variabel yang  djabarkan dalam 

21 item pertanyaan. Kuisoner dibagikan dalam 

8 jurusan yang masing-masing diambil kurang 

lebih 10 orang. 

Menurut Indriantoro dan Bambang (1999), data 

sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak 

langsung media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain).  Data sekunder ini diperoleh dengan cara 

studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan 

suatu data yang dilakukan dengan mempelajari buku– 

buku yang berhubungan erat dengan masalah yang 

akan diteliti dan digali dari data SMK Negeri 2 Salatiga. 
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3. 4. 2. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data kualitatif dilakukan kepada 

para informan dengan menggunakan pedoman 

wawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Agar 

memperoleh informasi yang valid digunakan alat bantu 

perekam suara dan ditambah dengan pencatatan. 

Selain itu, untuk memperoleh informasi tambahan 

peneliti juga melakukan observasi.Data-data lainnya 

didapatkan melalui telaah dokumen. 

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan 

padasiswa-siswi dengan menggunakan kuesioner yang 

dirancang untuk mendapatkan informasi tentang 

karakteristik responden pasar potensial yang sesuai 

dengan tujuan penelitian.Kuesioner berupa pertanyaan 

tertutup yang terdiri dari 7 variabel yang dijabarkan 

dalam 21 item pertanyaan. 

Data kuantitatif didukung dengan data kualitatif 

digabungkan dalam satu tabel guna mendapatkan data 

mix methods. Data kuantitatif yang dipergunakan 

adalah hasil prosentase jawaban dari responden dari 

masing-masing variabel. Data kualitatifnya diambil dari 

diagram Ishikawa yang diporoleh dari hasil FGD yang 

berupa hambatan dan kendala. Kedua data tersebut 

adalah yang menjadi data mix methods yang kemudian 

akan dianalisis. 

 

3. 5. Variabel dan Definisi Konsep 

3. 5. 1. Variabel Penelitian 
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Tabel 3. 1. 

Variabel Penelitian 

 

Variabel 
Penelitian 

Indikator Penelitian Items 
Pertanyaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan 
Strategi 
Pemasaran 
Jasa 
Pendidikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produk/ 
Program 
Pendidikan 

1. Program pendidikan yang 
ditawarkan 
2. Kurikulum program 

pendidikan 
3. Kesesuaian program 
pendidikan dengan kebutuhan 
DU/DI 

No. 1 
 
No. 2 

 
No. 3 

Harga/Biaya 
Pendidikan 

1. Perbandingan biaya 
pendidikan dengan sekolah lain 
2. Pemberian potongan 
pembayaran 

3. Kemampuan peserta didik 
membayar biaya pendidikan 

No. 4 
 
No. 5 
 

No. 6 

Tempat/Lokasi 
Pelayanan 
sekolah 

1. Lokasi sekolah terletak di 
pusat kota 
2. Lokasi sekolah bedekatan 
dengan perkantoran dan sarana 
umum 
3. Lokasi sekolah dapat diakses 
dengan transportasi umum 

No. 7 
 
No. 8 
 
No. 9 

Promosi 
Jasa  
Sekolah 

1. Promosi melalui media cetak 
2. Promosi dengan pemasangan 
spanduk 
3. Promosi dengan kunjungan ke 
sekolah-sekolah 

No. 10 
No. 11 
 
No.12 

Penggunaan 
People/Partisipan 

Sekolah 

1. Kemampuan tenaga non 

kependidikan dalam memberikan 
pelayanan 
2. Latar belakang pendidikan 
tenaga pengajar 
3. Kemampuan tenaga pengajar 
dalam mengajarkan mapel 

No. 13 
 

No. 14 
 
 
No. 15 

Fasilitas Fisik 
Sekolah 1. Ruang kelas, lab. 31omputer 

dan perpustakan 
2. Tempat parkir 
3. Fasilitas umum 

No. 16 
 
No. 17 
No. 18 

Proses di  
Sekolah 
  

1. Proses penerimaan peserta 
didik 
2. Proses belajar mengajar 
3. Proses kelulusan 

No. 19 
 
No. 20 
No. 21 
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3. 5. 2. Definisi Konsep 

Tabel 3. 2. 

Definisi Konsep 

No Variabel Definisi konsep 

1 

Produk 

atau 

program 
pendidikan 

Produk jasa merupakan suatu penawaran 

organisasi jasa yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan 
kebutuhan pelanggan. 

2 

Harga atau 

biaya 

pendidikan 

Harga adalah nilai suatu produk/jasa yang 

dinyatakan dengan uang. Dapat disimpulkan 

bahwa harga adalah sejumlah uang yang 

harus dibayar oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk atau jasa.  

3 

Tempat  
atau lokasi 

pelayanan 

sekolah 

Tempat dalam jasa lembaga pendidikan 
merupakan gabungan antara lokasi dan 

keputusanatas saluran distribusi, dalam hal 

ini berhubungan dengan bagaimana cara 

penyampaianjasa kepada peserta didik dan di 

mana lokasi strategis. 

4 

Promosi 
jasa 

sekolah 

Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi 
pemasaran, yang merupakan aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk dan 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya agar bersedia menerima, 

membeli dan loyal pada produk yang 
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

5 
Peopleatau 

parsipan 

sekolah 

People adalah semua pelaku yang memainkan 

peranan dalam penyajian jasasehingga dapat 

mempengaruhi persepsi pembeli. 

6 

Fasilitas 

fisik 

sekolah 

Fasilitas fisik merupakan suatu hal yang 

secara nyata turut mempengaruhi keputusan 

calon peserta didik untuk menjadi peserta 

didik suatu lembaga pendidikan 

7 

Proses 
disekolah 

Proses merupakan gabungan semua 
akitivitasumumnya terdiri atas prosedur, 

jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan 

hal-hal rutin, dimana jasa dihasilkan dan 

disampaikan kepada konsumen (peserta 

didik). 
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3.6. Teknik Analisis Data 

3. 6.1. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Pengukuran merupakan suatu tahap penting 

dalam penelitian, terdiri dari pemberian angka-angka 

pada suatu variabel sesuai dengan aturan-aturan 

tertentu. Penskalaan dapat diartikan sebagai perluasan 

pengukuran. Adapun skala yang digunakan adalah 

skala likert. Menurut Ridwan (2002)skala likert adalah 

skala yang berlandaskan atas penjumlahan sikap 

responden dalam menjawab pernyataan berkaitan 

dengan indikator-indikator suatu konsep/faktor yang 

sedang diukur.Jumlah keseluruhan sub variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 7 variabel, 

dimana masing-masing variabel diajukan 3 pertanyaan 

(indikator), sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 21 

pertanyaan dan jumlah keseluruhan responden adalah 

533 responden. Untuk mengetahui interval skor 

variabel penelitian dapat dilihat pada penjelasan 

dibawah ini: 

 

Interval = Skor tertinggi – Skor terendah 

 
Jumlah kelas 

   8925– 1785 

              =  ____________ 

                         5 

(21 x 5 x 85) – (21 x 1 x 85) 
=  

                                      5 

= 1.428 
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Berikut tabel 3.3 yang akan menjelaskan 

keseluruhan interval skor penelitian darivariabel 

penelitian. 

 

Tabel 3.3 

Skor Interval Variabel Penelitian 

 

Interval Kategori Jawaban Responden 

1785-3212 sangat tidak baik 

3213-4997 tidak baik 

4998-6782 cukup baik 

6783-8567 Baik 

8568-10352 sangat baik 

 

 

Tabel 3.4 

Besarnya Bobot dari Kategori Jawaban Responden 

 

Kategori Jawaban  Bobot 

Sangat tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Ragu-ragu (RR) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

 

3.6.2. Teknik Analisis Data Kualitatif 

 

Data yang telah diperoleh diklasifikasikan ke 

dalam kategori-kategori berdasarkan teknik diagram 

ishikawa. Gaspersz (1997) mengataka bahwa kategori-

kategori dalam diagram Ishikawa dapat diubah-ubah 
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sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini, 

klasifikasi data dibagi menjadi tujuh kategori seperti 

yang tampak pada diagram dibawah ini: 

 

Gambar 3.1. 

Diagram Ishikawa 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Teknik analisis penelitian ini mengikuti langkah-

langkah teknik analisis diagram Ishikawa yang 

dikemukakan oleh Gaspersz(2007), yaitu sebagai 

berikut. 

1. Mendapatkan kesepakatan tentang masalah yang terjadi 
dan mengungkapkan masalah tersebut sebagai pertanyaan 

masalah. 

2. Mengidentifikasi kemungkinan penyebab-penyebab 

masalah yang sedang terjadi dengan menggunakan teknik 
brainstrorming. 

3. Menggambarkan diagram dengan pertanyaan masalah yang 

ditempatkan pada sisi kanan (membentuk kepala ikan) dan 

kategori utama yaitu: produk, harga, lokasi, promosi, 

orang, fasilitas fisik dan proses. 

LOKASI BIAYA PRODUK 

Hambatan 

dan  
Kendala 

Pasca 

Pembubaran 

RSBI  

di SMK 
Negeri 2 

Salatiga 

ORANG 

 
FASILITAS PROMOSI PROSES 
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4. Menetapkan dan menempatkan setiap penyebab dalam 
ketegori utama yang sesuai pada cabang yang sesuai. 

5. Mengajukan pertanyaan “mengapa” pada setiap penyebab 

yang mungkin untuk menemukan akar penyebab, 

kemudian mendaftarkan akar-akar penyebab tersebut pada 

cabang-cabang yang sesuai dengan kategori utama 
(membentuk tulang-tulang kecil dari ikan). 

6. Menginterpretasikan diagram sebab dan akibat (diagram 

Ishikawa) dengan melihat penyebab-penyebab yang muncul 

secara berulang, kemudian mendapatkan kesepakatan 

melalui konsensus tentang penyebab tersebut. Selanjutnya 

memfokuskan perhatian pada penyebab yang dipilih 
melalui konsensus. 

7. Menetapkan hasil analisis dengan menggunakan diagram 

Ishikawa tersebut, dengan cara mengembangkan dan 

menginplementasikan tindakan korektif, serta memonitor 

hasil-hasilnya untuk menjamin bahawa tindakan korektif 

yang dilakukan itu efektif karena telah menghilangkan akar 
penyebab dari masalah yang terjadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


