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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif (descriptive research). Menurut (Cholid, 2015) penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada berdasarkan data-data. Pada penelitian ini lebih menekankan 

pada penjelasan terhadap fenomena strategi dan tidak terhadap pengujian 

hipotesis. Jenis penelitian ini berfokus pada penyajian data menganalisis data dan 

menginterpretasikan data. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan aspek-aspek 

yang relevan dengan fenomena yang sedang diamati. 

Pada penelitian ini yang dilakukan adalah dengan menggambarkan kondisi 

internal dan eksternal dari Disparbud Kabupaten Malang yang secara langsung 

atau tidak langsung mempengaruhi dalam pencapaian visi misi dan tujuan 

Disparbud Kabupaten Malang.  

3.2 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi proses perumusan manajemen 

strategi, yaitu : 

a. Analisis lingkungan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki oleh Disparbud Kabupaten Malang. 

b. Analisis lingkungan eksternal yang juga termasuk lingkungan umum, 

yaitu meliputi peluang dan ancaman yang ada. 
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c. Memilih serta menetapkan strategi dengan cara menggabungkan analisis 

lingkungan umum, analisis EFE dan IFE, analisis matriks IE dan analisis 

matriks QSPM. 

d. Menetapkan strategi untuk Disparbud Kabupaten Malang. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

a. Data Internal 

Data internal merupakan data yang diperoleh dari dalam organisasi 

tepat dimana dilakukan penelitian. Data internal dari penelitian ini adalah 

berasal dari kondisi internal Disparbud Kabupaten Malang. 

 

b. Data Eksternal 

Data eksternal merupakan data yang diperoleh dari luar orgaisasi 

tepat dimana dilakukan penelitian. Data eksternal dari penelitian ini adalah 

berasal dari kondisi lingkungan eksternal Disparbud Kabupaten Malang. 

3.3.2 Sumber Data 

Menurut Umar (2011:23) data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat 

diklasifikasikan menurut sumbernya, yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari narasumber 

langsung atau narasumber pertama yang bisa dilakukan kepada individu 

atau organisasi seperti hasil wawancara atau hasil jawaban dari kuesioner. 

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada 
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seluruh anggota Bidang Pemasaran Wisata dari Disparbud Kabupaten 

Malang.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua 

yang telah melalui proses pengolahan data. Data sekunder diperoleh baik 

secara langsung maupun tidak langsung, serta biasanya data ini adalah data 

yang sudah jadi dan bisa digunakan oleh umum. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini akan menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan berhadapan secara langsung dengan narasumber, tetapi dapat 

dilakukan juga dengan cara memberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu 

dan dijawab pada lain waktu. Wawancara merupakan salah satu alat untuk 

mengecek ulang kebenaran informasi atau keterangan yang telah didapat 

sebelumnya. Teknik pemilihan narasumber adalah dengan purposive 

sampling, dengan informan utama adalah Bidang Pemasaran pada 

Disparbud Kabupaten Malang. 

b. Observasi 

Teknik observasi memaksa peneliti untuk melakukan pengamatan 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang 



43 
 

(tempat), pelaku, kegiatan, obyek, perbuatan, kejadian dan waktu. Teknik 

observasi ini mampu memberikan gambaran realistis kejadian menjawab 

pertanyaan, membantu untuk memahami bagaimana kejadian yang terjadi 

dan evaluasi. 

c. Dokumen 

Sebagian besar data dan fakta tersimpan dalam sebuah 

dokumentasi. Data yang tersedia dapat berbentuk surat, catatan harian, 

cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas 

pada ruang dan waktu sehingga mampu memberikan peluang kepada 

peneliti untuk mengetahui hal hal yang pernah terjadi di waktu lalu. 

3.5 Teknik Analisis Data 

a. Kualitatif 

Menurut (Denzim, 2010) kualitatif memiliki makna tersirat yakni 

penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau 

belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. 

Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial 

dan masalah manusia. Pada pendekatan kualitatif ini peneliti menekankan 

sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti 

dengan subyek yang akan diteliti. 

Menurut (Creswell, 2012) penelitian kualitatif sebagai suatu 

gambaran komplek yang meneliti kata-kata, laporan terperinci dari 

pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. 

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif. Proses dan 
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makna perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 

Landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan utama agar fokus penelitian 

sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. 

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan adalah data yang 

non-angka dan pengertian menganalisa serta membandingkan teori-teori 

yang ada untuk dapat memperoleh kesimpulan tertentu. Dalam analisa ini 

adalah analisa lingkungan eksternal dan internal dari Disparbud Kabupaten 

Malang.  

3.6 Alat Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis faktor 

internal dan eksternal. Analisis ini digunakan karena pada penelitian ini akan 

merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk Bidang Pemasaran pada 

Disparbud Kabupaten Malang.  

3.6.1 Analisis Faktor Internal 

Analisis Internal dan Eksternal ini merupakan langkah pertama dalam 

merumuskan suatu strategi organisasi. Matriks internal eksternal ini 

dikembangkan dari model General Electric (GE-Model). Tujuan penggunaan 

model ini adalah untuk memperoleh strategi yang lebih detail. Parameter yang 

digunakan meliputi parameter kekuatan internal organisasi dan pengaruh 

eksternal yang dihadapi.  

Menurut Hadari Nawawi (2012:175) faktor internal dari suatu organisasi 

meliputi manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, 

penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi manajemen. Faktor-faktor 
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tersebut dianalisis dan diperoleh 2 indikator, yaitu  indikator kekuatan 

(strenght) dan indikator kelemahan (weakness).  

Menurut (David, 2012) beberapa langkah untuk menentukan faktor-

faktor utama internal yaitu : 

1. Membuat daftar faktor-faktor utama yang mempunyai dampak penting 

pada keberhasilan dan kegagalan usaha. Faktor-faktor utama ini 

mencakup kekuatan dan kelemahan bagi organisasi. 

2. Menentukan bobot dari faktor-faktor utama tadi dengan skala yang 

lebih tinggi untuk faktor yang mempunyai dampak yang penting bagi 

perusahaan dan memberikan bobot dengan skala yang lebih rendah 

untuk faktor yang mempunyai dampak tidak begitu penting bagi 

perusahaan. Jumlah keseluruhan bobot harus sebesar 1,0. Penentuan 

bobot dicari dan dihitung berdasarkan rata-rata industri. 

3. Menentukan peringkat faktor-faktor utama tadi antara 1-4 dengan 

keterangan sebagai berikut : 

1 = tidak berpengaruh 

2 = cukup berpengaruh 

3 = berpengaruh 

4 = sangat berpengaruh 

Kekuatan harus diberikan nilai 3 atau 4 berdasarkan faktor-faktor yang 

berpengaruh penting atau tidak. Sedangkan kelemahan diberikan nilai 1 

atau 2 berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh penting atau tidak. 

Pemberian nilai peringkat ini didasarkan pada kondisi internal 

perusahaan. 
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4. Kalikan nilai bobot dengan nilai peringkat tadi untuk memperoleh skor 

dari semua faktor-faktor utama tadi.  

5. Jumlahkan semua skor untuk memperoleh skor total dari perusahaan 

yang dinilai. 

Berikut tabel yang dapat digunakan untuk membantu analisis dari 

faktor internal suatu organisasi : 

      Tabel 3.1 

               Analisis Faktor Internal 

 
Faktor-faktor 

utama 

Bobot Peringkat Skor 

Kekuatan    

1. … XX XX XX 

2. … XX XX XX 

Kelemahan    

1. … XX XX XX 

2. … XX XX XX 

Total 1,0  XX , XX 

    Sumber : Manajemen Strategis, Fred R David, halaman 231, 2012 

Selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan dari Matriks Internal dan 

Eksternal maka organisasi non profit perlu menganalisis faktor eksternal 

dari organisasi tersebut. 
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3.6.2 Analisis Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan suatu lingkungan yang tidak dapat 

dikendalikan oleh organisasi. Menurut Hadari Nawawi (2012:175) faktor 

eksternal dari suatu organisasi meliputi faktor ekonomi, faktor sosial 

budaya, demografis dan geografis, faktor politik, pemerintahan dan hukum, 

faktor teknologi serta faktor kompetitif. Faktor-faktor tersebut dianalisis dan 

diperoleh 2 indikator, yaitu  indikator peluang (opportunities) dan indikator 

ancaman (treat).  

Menurut David (2012:120) memaparkan beberapa langkah untuk 

menentukan faktor-faktor eksternal sebelum membuat matriks evaluasi 

faktor eksternal, yaitu : 

a. Membuat daftar faktor-faktor utama yang mempunyai dampak penting 

pada keberhasilan atau kegagalan usaha. Faktor-faktor utama ini 

mencakup peluang dan ancaman bagi organisasi. 

b. Menentukan bobot dari faktor-faktor utama tadi dengan skala yang lebih 

tinggi untuk faktor yang mempunyai dampak yang penting bagi 

perusahaan dan memberikan bobot dengan skala yang lebih rendah untuk 

faktor yang memiliki dampak tidak begitu penting bagi organisasi. 

Jumlah keseluruhan bobot harus sebesar 1,0. Penentuan bobot dicari dan 

dihitung berdasarkan rata-rata industrinya. 

c. Menentukan peringkat fakto-faktor utama tadi antara 1-4 dengan 

keterangan sebagai berikut : 

1 = tidak berpengaruh 
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2 = cukup berpengaruh 

3 = berpengaruh 

4 = sangat berpengaruh 

Peluang dan ancaman dapat diberi peringkat 1, 2, 3, atau 4 berdasarkan 

faktor-faktor itu berpengaruh penting atau tidak. 

d. Kalikan nilai bobot dengan nilai peringkat tadi untuk memperoleh skor 

dari semua faktor-faktor utama tadi. 

e. Jumlahkan semua skor untuk memperoleh skor total dari perusahaan 

yang dinilai. 

Berikut tabel yang dapat digunakan membantu analisis dari faktor 

eksternal suatu organisasi : 

Tabel 3.2 

Analisis Faktor Eksternal 

Faktor-faktor 

utama 

Bobot Peringkat Skor 

Peluang    

3. … XX XX XX 

4. … XX XX XX 

Ancaman    

3. … XX XX XX 

4. … XX XX XX 

Total 1,0  XX , XX 

           Sumber : Manajemen Strategis, Fred. R. David, halaman 160, 2012 

Ketika organisasi non profit sudah memperoleh hasil analisis faktor 

internal dan eksternal, maka organisasi dapat mengetahui di mana posisi 

organisasi tersebut berada pada Matriks Internal Eksternal. Analisis IE 
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berdasarkan pada dua dimensi kunci faktor, yaitu skor bobot Analisis Faktor 

Internal total pada sumbu x dan skor bobot Analisis Faktor Eksternal total 

pada sumbu y. Pada sumbu x skor bobot Faktor Internal total 1,0 sampai 

dengan 1,99 menunjukan bahwa posisi internal yang lemah, skor 2,0 sampai 

2,99 menunjukan bahwa posisi internal sedang, dan skor 3,0 sampai 4,0 

menunjukan posisi internal yang kuat. Sedangkan pada sumbu y, skor bobot 

Faktor Eksternal total 1,0 sampai dengan 1,99 menunjukan rendah, skor 2,0 

sampai dengan 2,99 menunjukan sedang, dan skor 3,0 sampai 4,0 

menunjukan tinggi.  
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Berikut tabel Matriks Internal dan Eksternal : 

Tabel 3.3 

Matriks Internal dan Eksternal 

Matriks Internal 

Eksternal 

Total Nilai Faktor Internal (x) 

Kuat 

3,0 – 4,0 

Sedang 

2,0 – 2,99 

Lemah 

1,0 – 1,9 

Total Nilai 

Faktor 

Eksternal 

(y) 

Tinggi 

3,0 – 4,0 

I 

Tumbuh dan 

Membangun 

II 

Tumbuh dan 

Membangun 

III 

Menjaga dan 

Mempertahankan 

Sedang 

2,0 – 2,99 

IV 

Tumbuh dan 

Membangun 

V 

Menjaga dan 

Mempertahankan 

VI 

Panen dan 

Divestasi 

Rendah 

1,0 – 1,99 

VII 

Menjaga dan 

Mempertahankan 

VIII 

Panen dan 

Divestasi 

IX 

Panen dan 

Divestasi 

Sumber : Fred. R. David, Manajemen Strategi, 2012: 334 

Analisis IE dibagi menjadi tiga bagian besar yang memiliki implikasi 

strategi yang berbeda-beda. Pertama, ketentuan untuk divisi yang masuk dalam 

sel I, II, atau IV menunjukan tumbuh dan membangun. Pada divisi-divisi ini 

strategi yang tepat adalah strategi intensif (pengembangan pasar, penetrasi 

pasar, pengembangan produk) atau strategi integrasi (integrasi ke depan, 
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kebelakang atau integrasi horizontal).  Kedua, ketentuan untuk divisi yang 

masuk dalam sel III, V atau VII dapat ditangani melalui strategi menjaga dan 

mempertahankan. Pada divisi ini strategi yang tepat adalah strategi penetrasi 

pasar dan pengembangan produk. Ketiga, ketentuan untuk divisi yang masuk 

dalam sel VI, VIII atau IX adalah panen atau divestasi.  

Setelah sebuah organisasi melakukan analisis melalui Matriks Internal 

Eksternal maka akan mendapatkan beberapa alternatif strategi. Alternatif 

strategi tersebut harus melalui penyesuaian lagi dengan visi misi, rentra dan 

tujuan pemasaran.  

 


