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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Pegadaian Cabang Blitar. 

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada penelitian yang akan membahas 

mengenai penerapan strategi tabungan emas di Pegadaian  Cabang Blitar. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian 

yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, 

fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung 

dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.  

Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang 

bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan 

yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan 

atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta 

yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya dalam 

hal ini mengenai strategi tabungan emas di Pegadaian  Cabang Blitar. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data 

Kualitatif dimana data ini dalam bentuk informasi dan dokumentasi 

yang di peroleh dari lokasi penelitian.  

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Kuncoro (2009) menyatakan bahwa data primer adalah data yang 

diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan merode 

pengumpulan data originanal. Dalam penelitian ini data diperoleh 

langsung dari lokasi penelitian, data primer dalam penelitian ini yaitu 

hasil wawancara mengenai pelaksanaan strategi tabungan emas di 

Pegadaian  Cabang Blitar. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpil data 

dan dipublikasi kepada masyarakat pengguna data Sugiono (2005). 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

tentang strategi tabungan emas di Pegadaian  Cabang Blitar. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 



29 
 

 

a. Wawancara  

Yaitu teknik pengumpulan Teknik pengumpulan ini dilakukan 

dengan mengadakan wawancara secara langsung terhadap pegawai dan 

karyawan Pegadaian  Cabang Blitar, yang berkompeten dibidangnya, 

dan memberikan informasi secara akurat, serta pihak-pihak lain yang 

dianggap memiliki pengetahuan yang terkait dengan penelitian ini. 

Menurut Sugiyono (2008:194) wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.  Metode 

wawancara mendalam adalah metode riset dimana periset melakukan 

kegiatan wawancara tatap muka secara medalam dan terus menerus 

(lebih dari satu kali) untuk menggali informasi dari responden 

Kriyantono (2007:65). 

b. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari 

teori-teori dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, serta 

bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

orang lain.  
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Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

peneliti untuk mendapat gambaran dari sudut pandang subjek melalui 

suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat 

langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010:118). 

 

E. Teknis Analisis Data 

 Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, dimana analisa yang digunakan dengan cara 

menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan secara objektif guna 

memperoleh masalah yang tepat dengan diperkuat teori-teori dari 

literature kepustakaan berkenaan dengan permasalahan. Selanjutnya 

metode analisa data yang penulis pergunakan dalam usaha penentuan 

strategi pemasaran, adapun langkah-langkah analisis data yang akan 

dilakukan yaitu meliputi:  

1. Analis EFE 

The eksternal Faktor Evaluation (EFE) matrix yang dirancang oleh David 

(2006:144), merupakan alat analis yang cermat dalam mengevaluasi 

faktor-faktor lingkungan eksternal untuk kemudian mengidentifikasi 

segala peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Faktor-faktor 

tersebut telah disebutkan di muka, antara lain : ekonomi, politik, teknologi, 

demografi dan sosial budaya. Terdapat lima langkah yang perlu diambil 

dalam kegiatan ini, antara lain : 
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a. Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan 

perusahaan. 

b. Menentukan criteria pembobotan terhadap setiap factor tersebut 

dengan kisaran dari 0,0 ( 0% ) sampai 1, 0 (100% ). Jumlah dari bobot 

factor-faktor tersebut harus sama dengan 1, 0 ( 100% ). Nilai tersebut 

menunjukkan kontribusi pengaruh faktor-faktor bagi kesuksesan 

perusahaan dalam suatu industri. 

c. Menentukan rating antara 1-4 untuk menilai perhatian manajemen 

perusahaan terhadap tiap faktor eksternal perusahaan saat ini, dimana 4 

: sangat bagus, 3 : cukup bagus, 2 : moderat, dan 1 : sangat buruk. 

d. Mengalikan kriteria pembobotan dengn rating yang sudah ditentukan 

untuk menentukan skor. Menjumlah setiap skor tersebut sehingga 

dapat diketahui dengan jelas seberapa besar peluang dan ancaman yang 

dihadapi oleh perusahaan. 

2. Analis IFE 

The Internal Factor Evaluation (IFE) matrix yang juga dirancang 

oleh David (2006:184 ) merupakan alat analis untuk menentukan factor-

faktor yang bersifat kuat dan lemah yang dimiliki oleh perusahaan. Faktor 

yang analis adalah fungsi-fungsi yang terdapat di dalam perusahaan dan 

memberikan kontribusi yang besar bagi keberhasilan perusahaan. Faktor-

faktor tersebut antara lain : pemasaran, keungan dan akuntansi, produksi / 

operasional dan personalia / manajemen sumber daya manusia.Langkah-

langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini antara lain: 
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a. Menentukan faktor-faktor internal yang penting dan berpengaruh bagi 

keberhasilan perusahaan. 

b. Menentukan kriteria anatara pembobotan 0, 0 (0%) sampai dengan 1, 0 ( 

100% ) bagi setiap fakor untuk menunjukkan seberapa penting faktor 

tersebut   bagi kesuksesan perusahaan. jumlah keseluruhan bobot ari tiap 

faktor harus 1, 0 ( 100% ) 

c. Menentukan ranting antara 1-4 untuk menunjukkan kondisi actual pada 

faktor-faktor tersebut, dimana 4 : kekuatan utama, 3 : cukup kuat, 2 : 

rata-rata dan 1 : kelemahan utama 

d. Mengalikan kiteria pembobotan dengan ranting yang telah ditentukan 

untuk menentukan skor. 

e. Menjumlahkan setiap skor untuk mengidentifikasi kelemahan dan 

kekuatan perusahaan. 

3. Analis SWOT 

Analis SWOT (strength, weakness, opportunities and threat ) 

merupakan analis yang bersifat komprehensif untuk menunjukkan kekuatan 

dan kelemahan internal perusahaan, juga peluang dan ancaman eksternal 

perusahaan untuk kemudian divisualisasikan ke dalam suatu matriks 

SWOT. Data-data yang di gunakan dalam analis SWOT ini adalh dari EFE 

dan analis IFE. 

Rangkuty (2007:32) menjelaskan, bahwa pada matriks Swot 

tersebut akan di tentukan berbagai alternatif strategi sesuai dengan posisi 

pada tiap kotaknya. Strategi SO (strength, opportunities) menurut 



33 
 

 

perusahaan untuk mampu memanfaatkan peluang melalui kekuatan 

internalnya. Strategi WO (weaknesses, opportunities) menurut perusahaan 

untuk meminimalkan kelemahan dalam memanfaatkan peluang. Strategi ST 

(sthrengths, threats) menuntut pengoptimalan kekuatan dalam 

mengantisipasi ancaman dan terakhir strategi WT (weaknesses, threats ) 

menitik beratkan pada upaya meminimalkan kelemahan dan menghindari 

ancaman. Berikut ini adalh control matriks SWOT. 

Tabel 3.1 Matriks SWOT 

IFE 

 

EFE 

Strengths ( S ) 

 Tentukan 5-10 

faktor-faktor 

kekuatan internal 

Weaknesses ( W ) 

 Tentukan 5-10 

kelemahan internal 

Opportunities ( O ) 

 Tentukan 5-10 

peluang eksternal 

 

Strategi SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Threats ( T ) 

 Tentukan 5-10 

ancaman eksternal 

 

Strategi ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

Strategi WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

Sumber : Rangkuti, (2007: 32) 

 

 


