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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Dan Lokasi Penelitian 

Berdasarkan pendekatannya penelitian ini merupakan penelitian diskriptif 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Lexy J Moleong (2006 :4) 

mendefinisikan metodologi  kualitaif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat di amati. 

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena permasalahan 

penelitian menggambarkan tentang objek yang diteliti sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Adapun objek yang 

digambarkan dalam penelitian ini adalah strategi pemasaran TIKINDO Salatiga 

yang mengimplementasikan tentang strategi bauran pemasaran yang diterapkan 

TIKINDO dengan menggunakan pendekatan Strategi Bauran Pemasaran Produk, 

Harga,Tempat, dan Promosi. 

3.2 Objek Penelitian dan Fokus Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV TIKINDO, alamat Jl Wahid Hasyim 

No.16E Jetis Salatiga. Sedangkan fokus penelitian pada penelitian ini adalah 

strategi pemasaran yang meliputi strategi bauran pemasaran jasa yang dilakukan 

TIKI Salatiga. 
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3.3  Satuan Analisis dan Satuan Pengamatan 

Satuan analisis adalah sesuatu yang berhubungan dengan siapa berlakunya 

kesimpulan yang ditarik, satuan analisis yang ditarik, satuan analisis dalam 

penulisan skripsi ini adalah strategi pemasaran yang diterapkan TIKI Jl Wahid 

Hasyim, yaitu Strategi 4 P, produk, promosi, distribusi, harga.  

Sedangkan satuan pengamatan adalah unsur atau kelompok dimana data 

atau informasi diperoleh, yang menjadi satuan pengamatan dalam penelitian ini 

adalah  perusahaan TIKI Jl Wahid Hasyim No. 16 E Salatiga. 

3.4  Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Data 

Data yang terdapat dalam penelitian ini ialah data yang sifatnya kualitatif 

yang berupa kata-kata lisan yang diperoleh peneliti dengan berbagai cara. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data skunder. 

Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai bauran 

pemasaran TIKI, sedangkan data skunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang 

menyangkutbstrategi bauran pemasaran TIKI  Salatiga. 

3.4.2  Sumber  Data 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari  

sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara. 
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b. Data sekunder adalah data yang tidak dipetoleh dari obyek penelitian data 

tersebut, melainkan diperoleh melalui studi pustaka yang menyangkut 

sistem strategi. 

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif 

yang berupa kata-kata lisan oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa 

metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan interview (wawancara), 

observasi (pengamatan), dokumentasi, dan triangulasi data. 

a. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono 

2010:194) 

Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Tujuannya adalah 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Melalui wawancara 

semi terstruktur peneliti juga telah mempersiapkan daftar pertanyaan atau 

pedoman wawncara sehingga sumber data dapat menjawab pertanyaan 

sesuai daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti terlebih dahulu. 

Wawancara dilakukan peneliti dalam menggali fenomena-fenomena yang 

ada di objek penelitian yang tidak dapat dilakukan jika hanya 

menggunakan teknik observasi saja. 
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b. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden 

yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono 2010:203). Observasi yang 

dilakukan oleh peneliti di TIKI Salatiga ialah mengamati strategi 

pemasaran yang diterapkan TIKI Salatiga. Penulis menggunakan observasi 

terus terang dan tersamar. Selanjutnya peneliti akan melakukan 

pengumpulan data secara terus terang kepada sumber data bahwa peneliti 

sedang melakukan penelitian. Sehingga mereka yang diteliti mengetahui 

tentang aktifitas peneliti dari awal sampai akhir. 

Peneliti dapat melakukan dengan leluasa dalam melakukan penelitian  dan 

pengamatan dari beberapa aktivitas pemilik dan karyawan perusahaan 

TIKINDO. Observasi yang diamati oleh peneliti adalah Strategi Bauran 

Pemasaran Jasa yang Diterapkan TIKINDO Salatiga.   

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu  mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan , 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat lengger, 

agenda, dan sebagainya. Menurut (Sugiyono 2010:329) dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

d. Trianggulasi 

Triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 
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yang telah ada, Sugiyono (2010:83). Teknik triangulasi data digunakan 

untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang berbagai hal atau data yang 

telah ditemukan.  

Data –data yang diperoleh dari ovbservasi, wawancara semiterstruktur dan 

dokumen-dokumen dapat dihubungkan untuk memperjelas apa saja yang 

ada pada objek penelitian. Hal ini sebagai triangulasi data untuk menjamin 

kepastian data yang diperoleh dan skaligus menguji kredibelitias data. 

Dengan mengecek kredibilitas data melalui berbagai teknik pengumpulan 

data dan berbagai sumber data.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah peneliti 

sendiri, yang artinya peneliti atau penulis bertugas sebagai perencana, pelaksana 

analisis serta pengumpul data, dan sekaligus menjadi pemecah hasil penelitian. 

Instrumen dalam penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data, dalam penelitian ini peneliti tertarik menggunakan metode observasi dan 

wawancara semiterstruktur. Pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan keabsahan atau keyakinan tentang data tersebut. 

Peneliti juga menggunakan alat bantu guna mendapatkan data yaitu 

pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan 

pewawancara dalam memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara semi 

terstruktur. Bentuk pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang 
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jawabannya berupa pendapat, argumen atau penjelasan tentang suatu fenomena. 

Adapun bentuk pedoman wawancara sebagai berikut : 

Tabel 3.4.3 Instrumen Penelitian 

Sub Indikator 

 

Sub Indikator Pertanyaan Butir  

Srategi 

pemasaran 

bauran 4 P 

Strategi 

produk  

 

 

   

1. Strategi bauran pemasaran apa 

yang pertama diterapkan oleh 

perusahaan bapak sehingga 

TIKI tetap eksis sampai 

sekarang? 

2. Bagaimana usaha bapak dalam 

mempertahankan produk TIKI 

untuk menghadapi pesaing 

pesaing baru? 

3. Apakah strategi bauran produk 

yakni strategi pengembangan 

produk diperusahaan bapak 

mengakibatkan adanya kenaikan 

omset penjualan pada tiap 

tahunnya? 

 

 

 

 

3 

Strategi Harga 1.Bagaimana harga yang di 

terapkan TIKI sehingga TIKI 

tetap eksis sampai sekarang? 

2.Jika penjualan mulai menurun 

apakah ada peningkatan harga 

 

2 

Strategi 

tempat  

1. Apakah ada peningkatan jumlah 

volume penjualan setelah bapak 

membuka agen-agen TIKI? 

2. Bagaimana usaha bapak dalam 

kaitnya dengan strategi 

pemasran tempat yang 

digunakan untuk 

mempertahankan Pelanggan 

2 

Strategi 

promosi 

1. Seberapa penting strategi bauran 

promosi berpengaruh terhadap 

omset penjualan bapak? 

2. Apakah alasan bapak dalam 

menerapkan strategi pemasaran 

promosi?  

3. Jika penjualam TIKI mulai 

3 
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menurun apa tindakan strategi 

promosi perusahaan bapak 

guna meningkatkan penjualan? 

 

 Faktor yang 

mempengaruhi 

turnnya omset 

penjualan 

1. Faktor apa yang menurut bapak 

mempengaruhi turunnya omset 

penjualan TIKI? 

2. Bagaimana usaha bapak untuk 

meningkatkan penjualan TIKI ? 

 

2 

 

Selain wawancara yang telah di uraikan di atas peneliti juga 

melakukan metode  observasi atau pengamatan langsung, adapaun aspek 

yang diamatai antara lain : 

1. Strategi pemasaran TIKI Salatiga 

2. Strategi pemasaran dari semester ke semester 

3. Perubahan penjualan tiap semester 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini  menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif 

merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan  gambaran tentang 

suatu objek penelitian secara sistematis yang menggambarkan objek penelitian 

secara menyeluruh. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, dan selama di lapangan. Analisis pendahuluan akan 

dilakukan peneliti sebagai instrumen untuk menentukan fokus masalah. Kemudian 

peneliti masuk pada tahap memasuki lapangan yaitu melalui analisis data dengan 

model interaktif. Menurut Mattew B. Miles & A. Michael Huberman, 2009, 

Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, hlm.20.  
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Langkah-langkah analisis kualitatif tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga 

lngkah berikut: 

 

 

 

 

65 

 

Sumber : Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta Bandung 

2010, hal.92. 

1. Data Reduction (Data Reduksi) 

Data reduksi adalah data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya 

cukup banyak, semakin lama peneliti melakukan penelitian maka jumlah data 

akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu dilakukan analisis data 

melaului reduksi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok 

memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, kemudian dicari tema dan polanya, 

(Sugiyono 2010:92). 

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dengan 

demikian hal tesebut akan mempermudah peneliti dalam mengumpukan data 

selanjutnya. Peneliti akan memfokuskan tujuan yang akan dicapai dengan 

memilih data yang akan digunakan, dan akan membuangnya apabila data tersebut 

tidak ada hubungannya dari konteks tujuan penelitian tersebut. 

Data Collection 

Conclution Data Reduction 

Data Display 



38 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, 

pictogram dan sejenisnya, (Sugiyono 2010:95). Melalui penyajian data tersebut 

maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola dan hubungan, sehingga akan 

semakin mudah dipahami. 

 Mendisplay data akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi. 

Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks dan tabel, penyajian dalam 

bentuk tabel untuk menyajikan data-data mengenai penjualan yang dilakukan 

TIKI Salatiga dalam mengunakan strategi bauran pemasaran,  

Selanjutnya data-data penjulan yang dilakukan dalam kaitannya dengan 

menggunakan strategi bauran pemasaran  dikategorikan dalam pendekatan 

Strategi bauran pemasaran 4P  yaitu Price, Product, Place. Dan Promotion. 

3. Conclution Drawing /Verification 

Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai upaya mencari berbagai hal yang 

berhubungan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Menurut (Sugiyono 2010:99) temuan dapat 

berupa deskripsi gamabaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang 

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan  

interaktif, hipotesis atau teori. 




