
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

       Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menemukan informasi suatu subjek penelitian pada kurun waktu tertentu (Mukhtar, 

2013). Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dikarenakan penelitian ini menggunakan metode untuk menemukan 

informasi mengenai kesalahan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan B 

Shoes pada kurun waktu tertentu. 

      Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian 

terapan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan dikarenakan penelitian ini 

bertujuan menjawab pertanyaan tentang permasalahan yang khusus yaitu fenomena 

yang dihadapi oleh penulis mengenai “Evaluasi strategi pemasaran pada B Shoes 

dengan menggunakan metode analisa SWOT”. 

3.2 Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Peneliti memilih lima orang sebagai subyek penelitian yang terdiri dari satu 

anggota proyek B Shoes, tiga orang konsumen, dan satu dosen Universitas Ciputra. 



Para subjek yang dipilih harus memenuhi kriteria dan syarat menjadi seorang 

informan dalam penelitian ini. 

Anggota kelompok proyek B Shoes yang dipilih adalah Alvin Chesar Tobing. 

Alvin dipilih sebagai salah satu subjek penelitian dikarenakan selama proses 

berjalannya usaha B Shoes, Alvin merupakan salah satu pemegang saham yang 

konsisten dalam mengikuti perkembangan mengenai perusahaan B Shoes. 

 Tiga konsumen yang akan menjadi subjek penelitian merupakan konsumen yang 

pernah melakukan pembelian produk B Shoes. Syarat tersebut ditetapkan karena 

pembeli akan memiliki informasi yang paling aktual mengenai cara pembeli 

mendapatkan informasi tentang keberadaan B Shoes.  

Dosen Universitas Ciputra yang dipilih untuk menjadi subjek penelitian harus 

memenuhi kriteria sebagai dosen yang memiliki fokus pada jurusan pemasaran. Hal 

itu dikarenakan dalam evaluasi strategi pemasaran maka akan diperlukan juga 

seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai dasar dasar pemasaran. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Dalam hal ini yang menjadi 

obyek penelitian adalah perusahaan B Shoes. 



3.3 Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan Data Strategi Pemasaran 

Pengumpulan data aspek pemasaran meliputi pengumpulan sumber data primer 

dan sekunder. Sumber data primer yang dikumpulkan antara lain bauran pemasaran 

dan analisa SWOT yang pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara. Data 

sekunder yang dikumpulkan adalah informasi-informasi atau dokumentasi tentang 

perusahaan B shoes dari dokumentasi perusahaan di masa lalu.  

2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2012) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, dengan suatu urutan pertanyaan yang sudah 

disiapkan, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini 

Informan adalah satu anggota project B Shoes, tiga konsumen, dan satu dosen 

pemasaran Universitas Ciputra. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Langkah-langkah dalam pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah: 

1. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dari narasumber yang 

telah ditentukan. Wawancara memiliki tujuan mengumpulkan data  yang 

diperlukan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori analisa 



SWOT dan teori strategi pemasaran. Jenis wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara terstruktur dikarenakan peneliti sudah menyiapkan 

pertanyaan sebelum melakukan wawancara. 

2. Studi dokumentasi yang dilakukan adalah penelitian mengenai data data 

yang dulu dimiliki oleh perusahaan selama berjalannya perusahaan B 

Shoes. Studi dokumentasi meliputi strategi pemasaran yang dulu digunakan 

oleh perusahaan dan juga cara cara pemasaran yang dijalankan oleh B 

Shoes. 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan sumber data. 

Metode triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

data data yang didapat dari wawancara, hasil studi dokumentasi, dan studi pustaka.  

Uji realibilitas penelitian ini akan dilakukan melalui audit yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap keseluruhan proses penelitian, dengan cara melihat konsistensi dan 

stabilitas data yang ditemukan selama proses pengumpulan data dilakukan (Sugiyono, 

2011) 

3.5 Metode Analisis Data 

Langkah-langkah metode analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis faktor internal dan eksternal perusahaan dengan 



menggunakan SWOT Analysis untuk mngetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman yang berada di sekitar perusahaan B Shoes. 

2. Melakukan penilaian dan perhitungan untuk masing-masing bobot dan rating 

pada faktor internal dan faktor eksternal untuk selanjutnya diterapkan pada analisis 

SWOT. 

3. Menentukan posisi perusahaan berdasarkan hasil kuadran SWOT Analysis. 

4. Melakukan analisa terhadap hasil wawancara yang akan digunakan sebagai 

dasar dari evaluasi strategi pemasaran atau bauran pemasaran. Dalam hal ini, analisa 

dilakukan pada hasil wawancara dengan anggota kelompok, yaitu Alvin Chesar 

Tobing. 

5. Mengevaluasi strategi pemasaran perusahaan yang dibandingkan dengan hasil 

kuadran SWOT Analysis sehingga dapat mengetahui kesalahan strategi pemasaran B 

Shoes waktu itu. 

6. Menyusun simpulan penelitian. 

 

 

 

 


