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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode penelitian 

deskriptif. Metode Penelitian deskriptif  merupakan salah satu jenis penelitian 

yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena 

atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. 

Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek 

penelitian. 

Menurut Whitney (1960:160) dalam Mulyadin (2014) metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan menurut Nazir 

(2005:54), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan 

antarfenomena yang diselidiki. 

3.2    Penentuan Lokasi 

Penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada CV. 

Tani Sumber Pangan Gresik. Alasan penulis memilih objek tersebut adalah 

dengan pertimbangan bahwa penulis berdomisili pada kota yang sama yaitu di 

Gresik sehingga mempermudah perolehan data, serta waktu, tenaga dan biaya 
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dapat digunakan seefisien mungkin. Sedangkan waktu penelitian yang digunakan 

dalam penulisan ini kurang lebih dua bulan.  

3.3 Metode Penentuan Responden/ Informan 

Penelitian ini merupakan penelitian langsung terhadap objek yang dituju. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan pupuk CV. Tani Sumber Pangan Gresik. 

Penelitian ini pemilihan dan penentuan informan dilakukan secara sengaja 

(purposive), berdasarkan responden yang dibutuhkan peneliti untuk mencari 

informasi perusahaan sebagai bahan pendukung  dan menggunakan teknik 

Accidental sempling untuk mendukung faktor eksternal.  Pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan teknik purposive (sengaja) yaitu dengan 

melakukan pengambilan data pada 1 orang pelaku kegiatan usaha pada 

perusahaan pupuk Bapak Saiful Anam. Informan yang dipilih ialah pemilik 

perusahaan serta pengelola perusahaan tersebut. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa informan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, 

menguasai, dan mengetahui informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam 

menentukan strategi pemasaran. Responden diambil dari beberapa petani dan 

pembeli yang menggunakan produk pupuk dari CV. Tani Sumber Pangan Gresik, 

jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 3 orang 

diantaranya Bapak Santo di daerah lamongan pada saat melakukan penyuluhan 

pertanian padi, Bapak febri di daerah palembang dengan komoditas pertanian 

(karet, padi, kacang panjang), Bapak Patola di daerah lampung dengan komoditas 

pertanian padi. Wawancara dan kuisioner dilakukan untuk mengidentifikasi faktor 

internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap perusahaan.  
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3.4    Metode Pengumpulan Data 

Penulis memperoleh data yang berhubungan dengan mengunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan ( Field Research)  

Penelitian yang dilakukan pada perusahaan bersangkutan untuk memperoleh 

data yang berhubungan dengan penulisan dengan cara:  

a. Observasi Langsung 

Observasi langsung adalah metode pengumpulan data yang kompleks 

karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode 

pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, 

namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang 

terjadi. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang 

kuantitasnya tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini menggunakan 

participant observation (observasi partisipan), dimana peneliti terlibat 

secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang 

diamati sebagai sumber data. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. 

Peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali 

dari narasumber dan peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara 

sistematis. 

 

 



39 
 

c.  Dokumentasi  

Penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen- 

dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini.  

2.  Penelitian Kepustakaan ( Library Research )  

Penelitian yang dilakukan dengan membaca beberapa buku literature-

literatur, mengumpulkan dokumen, arsip, maupun catatan penting organisasi 

yang ada hubungannya dengan permasalahan penulisan skripsi ini dan 

selanjutnya diolah kembali. 

3.5    Metode Analisis Data 

Penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui lingkungan 

perusahaan agar diketahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman yang dihadapi perusahaan dengan  metode Matrik SWOT untuk 

memudahkan analisis ini dibantu menggunakan strategi bauran pemasaran 

(marketing mix) pada perusahaan CV. Tani Sumber Pangan Gresik. Hasil dari 

marketing mix juga dapat dimasukkan ke metode Matrik SWOT untuk 

mendapatkan strategi pemasaran.  

Proses penyusunan perencanaan strategis melalui empat tahap analisis, 

yaitu:  

1. Tahap pengumpulan data (faktor eksternal dan internal) 

2. Tahap analisis SWOT 

3. Tahap analisis (Matriks SWOT)  

4. Tahap pengambilan Strategi 



40 
 

Tahap pengumpulan data adalah tahap yang pada dasarnya tidak hanya 

sekedar kegiatan pengumpulan data tetapi juga merupakan suatu kegiatan 

pengklasifikasian dan pra analisis dimana tahap ini data dibagi menjadi dua 

bagian yaitu data internal dan data eksternal.  

Tahap analisis adalah setelah mengumpulkan semua informasi yang 

berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah 

memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif 

perumusan strategi, yaitu Matrik SWOT kemudian dari hasil yang ada maka 

ditentukan pengambilan keputusan strategi yang tepat.  

3.5.1 Matrik SWOT 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor yang secara sistematis 

untuk merumuskan strategi perusahaan Rangkuti, (2001). Logika dasar yang 

dibangun adalah berusaha memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Matrik ini dapat 

menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi yaitu: 

Tabel Matrik SWOT dibelakang 
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Tabel 3.1. Matrik SWOT 

INTERNAL 

 

 

EKSTERNAL 

STRENGHT (S) 

Tentukan 5-10 faktor 

kekuatan internal 

 

WEAKNESS (W) 

Tentukan 5-10 faktor 

kelemahan internal 

OPPORTUNITY 

(O) 

Tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal 

STRATEGI S-O 

Merumuskan strategi 

dengan menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

STRATEGI W-O 

Merumuskan strategi 

dengan meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

THREAT (T) 

Tentukan 5-10 faktor 

ancaman eksternal 

STRATEGI S-T 

Merumuskan strategi 

dengan menggunakan 

kekuatan yang dimiliki 

untuk mengatasi ancaman 

STRATEGI W-T 

Merumuskan strategi 

dengan meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Sumber : Rangkuti (2001) 

 

a. Strategi S-O 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya.  

b. Strategi S-T 

Strategi ini adalah untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan 

untuk mengatasi ancaman. 

c. Strategi W-O 

Strategi ini diterapkan berdasakan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang ada.  

d. Strategi W-T 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan perusahaan yang bersifat defensif dan 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 
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