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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kota Malang dengan alasan Kota 

Malang merupakan sebuah Kota dengan aspek daya saing yang sangat tinggi 

melalui produk-produk industri kreatifnya. Hal ini ditunjang dari sumber daya 

manusia yang sangat melimpah dengan ide-ide kreatifnya yang menjadi tolak 

ukur dan modal utama dalam pengembangan masyarakat Kota Malang. 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berkaitan dengan peneltian ini, maka jenis penelitian yang digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan memadukan antara 

pendekatan deskriptif dan kualitatif. 

Dalam penelitian deskriptif, proses analisis ini dan interpretasi data yang 

digunakan tidak hanya dilakukan saat akhir pengumpulan data, akan tetapi 

secara simultan, lalu dilakukan  pengumpulan data saat penelitian di lapangan 

berlangsung sehingga dalam penelitian kualitatif ini sering dikenal sebagai 

proses siklus.  

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian untuk menghasilkan data 

deskriptif berupa  sebuah kata-kata tertulis maupun  lisan dari seorang 

responden serta pelaku yang diamati. 

C. Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah pelaku Ekonomi kreatif di Kota 

Malang. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

probability sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang 
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sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel, atau 

pengambilan sampel secara random atau acak.Penentuan sampel pada 

penelitian ini adalah 4 sektor ekonomi kreatif  yaitu Kuliner,Kerajinan,Musik, 

Fashion dari 14 sub sektor ekonomi kreatif yang ada, setiap sub sektor diambil 

1 narasumber. 

A. Jenis Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer.Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait. Data 

primer yang digunakan adalah data asli dari hasil wawancara dengan 

melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber ataupun informan  

berdasarkan pada tujuan penelitian serta data hasil dari observasi digunakan 

untuk melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal-

hal yang berhubungan dengan objek diteliti. 

B. Pengumpulan Data 

Studi kepustakaan atau literatur yaitu mengumpulkan data melalui data-

data yang tertulis dan relevan dengan penelitian ini, seperti literature dan 

dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi 

terkait. 

Survey yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke 

obyek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut : 

a. Wawancara dengan melakukan tanya jawab langsung kepada 

informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara ini yang 

dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat berdasarkan pedoman 

pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, Wawancara ini 
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dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan 

dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti. 

C. Teknik Analisis Data 

1. Analisis SWOT 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini 

adalah alat analisis SWOT (Strong, Weakness, Opportunity, dan Threat) 

dan alat analisisi deskriptif dan kualitatif. 

Sebelum membuat matriks faktor strategi internal, perlu diketahui dahulu 

cara penentuan faktor strategi eksternal(EFAS) dibawah ini : 

Tabel 3.1 Faktor Strategi Ekternal 

Faktor  

Strategi 

Eksternal 

No Keterangan Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Aspek Peluang/ 

Opportunity 

1.     

2.     

3.     

Sub total         
 

Aspek Ancaman/ 

Threatment 

1.     

2.     

3.     

Sub total         
 

Sumber : Freddy (2006) 

1) Susunlah dalam kolom 1 ( 5 samapai dengan 10 peluang dan 

ancaman). 

2)  Beri bobot masing masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 

(sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor 

tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor 

strategis. 

3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai 1 (poor) 
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berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan 

yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang 

bersifat positif (peluang yang semakin besar di beri rating +4, tetapi 

jika peluang kecil di beri rating +1). Pemberian nilai rating ancaman 

adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, 

ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit nilai 

ratingnya 4. 

4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasil berupa skor 

pembobotan untuk masing masing faktor yang nilainya bervariasi 

mulai 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

Jika manajer strategis telah menyelesaikan analisis faktor faktor 

strategi eksternalnya (peluan dan ancaman) maka juga harus 

menganalisis faktor faktor strategis internalnya (kekuatan dan 

kelemahan) seperti penjelasan di bawah ini : 

Tabel 3.2 Faktor Strategi Internal 

Faktor  

Strategi 

Internal 

No Keterangan Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Aspek   

kekuatan/  

strenghts 

1.     

2.     

3.     

Sub total         
 

Aspek  

Kelemahan/ 

Weakness 

1.     

2.     

3.     

Sub total         
 

Sumber : Freddy (2006) 
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1) Tentukan faktor faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan 

perusahaan dalam kolom 1. 

2) Beri bobot masing masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 

(sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), berdasarkan 

pengaruh faktor faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. 

(semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 

1,00.) 

3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan 

yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variable 

yang masuk kategori kekuatan) di beri nilai mulai dari +1 sampai 

dengan +4 (sangat baik) sedangkan variable yang bersifat negatif, 

kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar sekali di 

bandingkan dengan rata rata industri, nilainya adalah 1, sedangkan 

jika kelemahan perusahaan di bawah rata rata industri nilainya 

adalah 4. 

4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasil berupa skor 

pembobotan untuk masing masing faktor yang nilainya bervariasi 

mulai 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

1.2    Analisis Matriks SWOT 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis 

perusahaan adalah matriks SWOT matrikini dapat menggambarkan 
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secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi 

perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya. Matriks SWOTmembantu menyusun berbagai alternatif 

strategi berdasarkan kombinasi antara factor kekuatan, peluang, dan 

ancaman melalui pengembangan empat tipe strategi, yaitu: SO (streght 

opportunities), WO (weaknesess-threats),ST (strengths-threats), danWT 

( weaknesses-thrats ).Seperti tampak dalam gambar di bawah ini : 

Tabel 3.3 Matriks SWOT 

 

 

 

 

 Sumber : Freddy (2006) 

         Keterangan : 

SO : pengoptimalan peluang (opportunities) dan mengembangkan 

kekuatan (strengths). 

ST : untuk mengatasi ancaman (threats) perlu mengembangkan 

kekuatan (strengths). 

WO: meminimalkan kelemahan (weaknesses) untuk memanfaatkan 

peluang (opportunities). 

WT:menghindari ancaman (threats) dengan meminimalkan 

kelemahan (weaknesses). 

1.3 Penentuan Stategi Utama 

Setelah mendapatkan beberapa strategi untuk menentukan 

strategi utama adalah dengan membandingkan antara faktor eksternal 
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peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal 

kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknesses). Penentuan Strategi 

Utama dapat dilihat gambar 3.1 di bawah ini : 

             Gambar 3.1 Analisis SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Freddy (2006) 

Kuadran 1 : ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan                   

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang 

yang ada, strategi yang harus di terapkan dalam kondisi adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif (growht oriented strategy). 

Kuadran 2 : meskipun menghadapi beberapa ancaman, perusahaan ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal, strategi yang harus di terapkan adalah 

Berbagai Peluang 

3.Strategi utama 

WO 

1.Strategi utama 

SO 

Kelemahan 

Internal 
Kekuatan 

Internal 

4.Strategi utama 

WT 

2.Strategi utama 

ST 

Berbagai Ancaman 
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menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan 

strategi diversifikasi (produk/pasar) 

Kuadran 3 : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di                      

pihak lain perusahaan menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus 

strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah masalah internal 

perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4 : ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, Strategi yang di 

gunakan adalah memperbaiki kelemahan internal perusahaan agar dapat 

mengatasi berbagai ancaman dari pihak eksternal. 

G.  Definisi Operasional Variabel 

Sektor Fashion : Ultras merupakan sebuah mode fashion di Kota Malang yang 

bergerak dalam fashion yang menonjolkan kriteria Arek Malangan dan produknya 

ini laku keras di kalangan para Aremania/Aremanita dan kaum muda lainnya. 

Store yang sejenis dan dapat dikatakan pesaing Ultras sendiri misalnya Awesome, 

Oyi Sam dll. 

Sektor Musik   : Arema Voice merupakan sebuah grup band yang bergerak 

menggambarkan ciri khas Arema dan digemari para Aremania/Aremanita maupun 

masyarakat kaum muda di Kota Malang. Pesaing musik untuk Arema Voice 

sendiri dengan aliran musik yang sama misalnya, D’Krooz 

Sektor Kerajinan : Bantengan merupakan tradisi kerajinan turun temurun di Kota 

Malang yang masih ada sampai saat ini. Kerajinan Bantengan Kidang Talun yang 

sehari harinya membuat produksi banteng dan selain itu selain membuat 
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Bantengan ini juga mementaskan Seni Bantengan itu yang dapat dinikmati 

masyarakat kaum muda maupun pecinta seni. Usaha sejenis yang bisa dijadikan 

pesaing untuk Bantengan Kidang Talun milik Bapak Wasit sendiri adalah Sentra 

kerajinan bantengan yang terletak di kawasan Tunggulwulung. 

Sektor Kuliner : Keripik Tempe Pak Sanusi, Pengolahan dari bahan baku tempe 

yang menjadi keripik dengan berbagai olahan varian rasa dapat dinikmati semua 

kalangan pecinta kuliner khususnya. Usaha Sejenis yang dapat dijadikan pesaing 

utama adalah Lancar Jaya, Bu nooer karena bergerak dan memproduksi hasil 

olahan yang sama. 

 

 

 

 

 

 


