
III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1  Pendekatan dan Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian.

Seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan

seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang

pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu.  Dalam dunia

pendidikan pendekatan penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua penelitian

yaitu kualitatif dan kuantitatif.

3.1.1  Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode

penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi

(Sugiyono, 2009:1).

Menurut Moleong (2007:6), penelitian kualitatif yaitu penelitian mengenai

kedalaman analisis yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan
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secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah.

3.1.2 Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif.

Sesuai dengan pengertian yang dipaparkan oleh Whitney (dalam Nazir, 2009:54)

yaitu:

”Pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang

berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang

hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari

suatu fenomena.”

Dari kutipan yang telah tertulis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa metode

deskriptif merupakan metode yang mempelajari masalah-masalah yang ada di

lingkungan masyarakat ataupun sebuah unit secara mendalam yang berdasarkan

atas perumusan masalah sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan.

Sehingga penelitian dapat terpusat pada tata cara perilaku individu ataupun

kelompok dalam kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan, serta pengaruh dari

fenomena yang terjadi secara alamiah.

Dalam penelitian deskriptif, populasi yang akan diteliti lebih terfokus serta lebih

terarah.  Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, bahwa dalam penelitian

deskriptif diajukan untuk dapat memahami dan mengungkapkan peristiwa yang
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terjadi di lapangan sesuai dengan fenomena alam yang terjadi, serta berupaya

dalam memecahkan dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada saat

sekarang.

3.2  Obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) Lampung.

3.3 Sumber Data

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan

data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan

sumber sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225).  Sumber primer ini

berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang

penulis lakukan.  Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan

dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan

kejadian di perpustakaan.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan

informasi secara langsung kepada pengumpul data.  Sumber data

sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer
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yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono,

2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung infomasi dari data

primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi

langsung ke lapangan.  Penulis juga menggunakan data sekunder hasil

dari studi pustaka.  Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-

literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang

berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Di bawah ini adalah macam-macam teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono

(2009:63) yang dapat digunakan untuk penelitian di lapangan, tertera pada gambar

di bawah ini :

Gambar 8.  Macam-macam teknik pengumpulan data
sumber : Sugiyono (2009:63)

Berdasarkan gambar yang tertera di atas, teknik pengumpulan data untuk

melakukan penelitian terdapat empat macam cara yaitu observasi, wawancara,

dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan.  Adapun teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Observasi

Purwanto (dalam Basrowi dan Suwandi,2008:93) menjelaskan bahwa observasi

ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara

sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati individu atau

kelompok secara langsung.  Penggunaan metode observasi dapat secara

langsung melihat dan mengamati keadaan lapangan agar peneliti memperoleh

gambaran yang luas dan akurat tentang permasalahan yang akan diteliti.  Maka

dapat disimpulkan bahwa dengan observasi, peneliti dapat secara langsung

menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan sehingga peneliti

dapat memiliki kesempatan untuk mandapatkan data secara terperinci.

Observasi dilakukan secara langsung yakni peneliti melihat bagaimana

kegiatan pada PT CCAI Lampung.  Akan tetapi dalam hal ini peneliti

menggunakan observasi pasif (passive participation). Jadi dalam penelitian ini

peneliti datang ke PT CCAI Lampung tanpa mengikuti kegiatan di sana, tetapi

hanya mengamati dengan menuliskan data-data yang dapat mendukung

penelitian ini.

2. Wawancara

Pada dasarnya wawancara dalam penelitian merupakan suatu kegiatan untuk

memperoleh informasi langsung dari responden, dalam hal ini yang menjadi

responden dengan mengungkapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan peneliti, lebih jelas Moleong (2011:186) mengatakan bahwa

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.  Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
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pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu.

Adapun penedakatan-pendekatan yang dilakukan dalam wawancara penelitian

ini, seperti yang telah dijelaskan oleh Sugiyono (2009:73), yaitu:

a.  Wawancara terstuktur, yaitu dalam melakukan wawancara, pengumpulan

data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan.

Pertanyaan-pertanyaan alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b.  Wawancara semi terstuktur, yaitu jenis wawancara yang termasuk ke

dalam in-depth interview, di mana dalam pelaksanaan lebih bebas bila

dibandingkan dengan wawancara terstuktur.  Tujuan dari wawancara jenis

ini adalah untuk menemukan masalah lebih terbuka, di mana pihak yang

diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.  Dalam melakukan

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa

yang dikemukakan oleh informan.

c.  Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.  Pedoman

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan

yang akan ditanyakan.

3.  Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.  Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang

(Sugiyono, 2009:329)
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4.  Studi Literatur

Teknik ini mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan

permasalahan yang sedang dihadapi peneliti sebagai bahan pembahasan yang

relevan dan dapat memperlengkap hasil penelitian dengan menggunakan

beberapa literature, yaitu berupa jurnal, buku, artikel, dan lainnya yang

berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian.  Sejalan dengan itu, Danial

dan Warsiah (2007:80) mengungkapkan bahwa  studi literatur adalah teknik

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku,

majalah yang berkenaan dengan maslah dan tujuan penelitian. Dalam

menggunakan teknik studi literatur, peneliti melakukan penambahan informasi

melalui membaca dan mempelajari beberapa buku yang berhubungan dengan

penelitian yang sedang peneliti jalani, agar mendapatkan informasi lain yang

dapat mendukung hasil dari penelitian tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan dan Biklen (1982) sebagaimana

dikutip Moleong (2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data

adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis,
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kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

McDrury ( Collaborative Group Analysis of Data, 1999 ) seperti yang

dikutip Moleong (2007:248) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai

berikut:

a. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan

yang ada dalam data

b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang

berasal dari data.

c. Menuliskan model yang ditemukan dan koding yang telah dilakukan.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan

informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan

mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis

data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara

memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan

seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa

yang ada direkaman tersebut.

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip,

selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian

dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat

abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang

bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata

yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya

sesuai dengan bahasa informan.
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Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian

dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian.

Analisis domain menurut Sugiyono (2009:255), adalah memperoleh

gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek atau penelitian atau situasi

sosial. Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan

grand dan minitour. Sementara itu, domain sangat penting bagi peneliti,

karena sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Menurut Sugiyono

(2009:255) mengenai analisis taksonomi yaitu dengan memilih domain

kemudian dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui struktur

internalnya.

3.5.1 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis terhadap kekuatan dan kelemahan internal,

digabungkan dengan peluang dan ancaman dari external. Analisis ini

menjelaskan suatu cara untuk menyimpulkan faktor-faktor strategis sebuah

perusahaan adalah mengkombinasikan faktor strategis external (EFAS) dengan

faktor strategis internal (IFAS) ke dalam sebuah ringkasan analisis faktor-faktor

strategi (SFAS). SFAS mengharuskan para manajer strategis memadatkan faktor-

faktor external dan internal menjadi kurang dari 10 faktor. Kombinasikan SWOT

antara Strength dan Opportunities, Weakness dan Opportunities, Strength dan

Threats, Weakness dan Threats. Analisis SWOT merupakan cara sistematik

untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini dan strategi yang menggambarkan

kecocokan paling baik diantara mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi

bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang,
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dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berikut adalah penjelasan tentang

analisis SWOT yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peluang

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan

perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu

sumber peluang. Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan

pada situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya

hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan peluang bagi

perusahaan.

b. Ancaman

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam suatu

perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi PT CCAI

Lampung. Semakin banyaknya persaingan, lambatnya pertumbuhan pasar,

meningkatnya kekuatan tawar-menawar, perubahan teknologi, serta peraturan

baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan.

Memahami peluang dan ancaman utama yang dihadapi perusahaan dapat

membantu para pengambil keputusan.

c. Kekuatan

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain terhadap

pesaing dan kebutuhan pasar. Kekuatan adalah kompetensi khusus (distinctive

competence) yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan.

Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan
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pasar, dan faktor-faktor lain. Dalam hal ini peneliti ingin menganalisis kekuatan

dalam hal strategi perusahaan.

d. Kelemahan

Kelemahan adalah faktor keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya,

keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif

perusahaan.

3.6. Kredibilitas Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat

dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan

mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan

terhadap hasil data penelitian.

Upaya untuk menjaga kredibiltas dalam penelitian adalah melalui langkah-

langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2009:270-276):

a. Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.

b. Triangulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan

berbagai waktu.
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c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh,

data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

d. Mengadakan member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para

pemberi data berarti data tersebut telah valid, sehingga semakin kredibel

atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan

berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti

perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya

tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.


