BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode penelitian
kualitatif

adalah

pendekatan

kualitatif.

Menurut

Moleong

(2011;4)

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada
manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.
Metode penelitian kualitatif disebut dengan metode naturalistik yang
dilakukan pada objek alamiah yang menghasilkan data berupa deskriptif ucapan
atau lisan dan tulisan mengikuti perkembangan yang ada tidak menekan pada
angka. Dalam penelitian kualitatif peneliti harus memiliki kemampuan
komunikasi dalam wawancara yang baik dan wawasan yang luas dalam
lingkungan sosial yang terjadi dan berkembang. Jika peneliti kurang menguasai
metode kualitatif maka peneliti akan sulit dalam komunikasi khususnya interaksi
sosial.
Jenis

penelitian

kualitatif

yang

digunakan

pada

penelitian

ini

Dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana efektivitas
promosi dalam meningkatkan jumlah siswa baru yang ada di SMA
Muhammadiyah 7 Panceng secara mendalam dan komprehensif. Selain itu,
dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan
permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah siswa baru.

31

32

3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Panceng di Jl.
Sendang agung No. 28 Pantenan, Panceng, Gresik 61156.

3.3 Informan Penelitian
Pemilihan informan pertama hal yang utama karena selaku kunci pengambilan
keputusan strategi pemasaran adalah Bapak Muh. Tauhid selaku Guru sekaligus
Admin Pemasaran dan pelaksana yang ada di sekolah SMA Muhammadiyah 7
Panceng dan masyarakat yang ada disekitar lokasi yang mengetahui lembaga
tersebut sebagai gate kipper (Purposive sampling).

3.4 Teknik Pengambilan Data
Teknik pengambilan data bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi
yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian secara objektif. Teknik
pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara.
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu.
Objek penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur
yaitu dimana pewawancara memberikan pertanyaaan kepada informan seperti
intrograsi penukaran informasi dengan subjek yang diteliti dengan situasi dan
informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara mendalam.
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Dalam subjek penelitian ini wawancara dilakukan dengan Admin
pemasaran sekaligus pelaksana dan masyarakat yang ada di lembaga sekolah
SMA Muhammadiyah 7 panceng.

3.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis
interaktif. Menurut sugiyono (2016;335) analisis interaktif adalah proses mencari
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi,
wawancara, catatan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam
kategori

dan menjabarkan dalam unit-unit serta menyusun, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.
Definisi tersebut dapat disimpulkan langkah pertama dalam menganalisis
data dengan mengumpulkan data kemudian menyusun secara sistematis dan
menarik kesimpulan dari hasil analisis, setelah itu mempresentasikan hasil
penelitian.
Penelitian

kualitatif

dalam

menganalisis

data

difokuskan

pada

pendeskripsian yang terperinci mengenai interaksi, perilaku dan peristiwa selama
proses di lapangan yang bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil
wawancara pernyataan seseorang tentang pengalaman kemudian melakukan
analisis.
Penelitian interaktif digunakan untuk menganalisis data penelitian, dalam
menganalisis data kualitatif peneliti menggunakan analisis model siklus interaktif.
menurut Sugiyono (2016;337) ada tiga model Metode analisis data yang
digunakan penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman yang mencangkup:
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1. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data adalah bentuk analisis data yang mengarahkan, merangkum,
menggolongkan tema dan membuang yang tidak perlu sehingga data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat ditarik dan
diverivikasi, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya
yang akan diperlukan pada saat menganalisis data.
Analisis data penelitian ini melalui wawancara

dengan informan,

setelah melakukan wawancara kemudian menganalisis dengan membuat
transkip atau hasil wawancara

dengan menuliskan kembali hasil dari

wawancara, kemudian dijadikan reduksi data yaitu mencatat dan mengambil
inti dari

informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Jadi dalam

penelitian kualitatif dapat di sederhanakan dalam berbagai cara diantaranya:
ringkasan uraian, menggolongkan dan menyeleksi.
2. Penyajian data (Data Display)
Tahap

penyajian

data

dengan

menyusun

data

yang

relevan

dan

mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan telah
disusun secara sistematis, sehingga dapat disimpulkan atau makna penelitian
yang dapat dilakukan dengan membuat hubungkan fenomena yang terjadi, dan
perencanaan selanjutnya, tujuanya untuk mengetahui permasalahan yang perlu
ditindak lanjuti atau tidak dan menganalisis kevalidan berdasarkan data yang
diperoleh.
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3. Kesimpulan/ Verivikasi (Conclusion drawing/ verification)
Kesimpulan adalah tinjauan ulang atau kesimpulan yang timbul dari data
setelah diuji kebenarannya. Penarikan kesimpulan data dan verivikasi atau
jawaban dari rumusan masalah dalam analisis kualitatif yang bersifat
sementara dan akan berkembang atau berubah apabila ditemukan bukti yang
kuat dan mendukung pada pengumpulan data. Apabila kesimpulan didukung
oleh bukti yang kuat atau konsisten pada saat ditemukan kembali di lapangan
maka kesimpulan diperoleh akurat atau kredibel, kesimpulan dapat berupa
teori deskripsi atau objek gambaran yang tidak jelas menjadi jelas setelah
diteliti.

3.6 Teknik Keabsahan Data
Teknik keabsahan data pada penelitan ini menggunakan teknik Member check.
Member check adalah pengecekan data kebenaran dari informasi yang diperoleh
peneliti dari hasil wawancara. Hal ini dapat bertujuan untuk mengetahui data
yang diperoleh sesuai dengan data yang diberikan informan. Menurut Sugiono
(2013;276) pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode
pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat kesimpulan.
Caranya dapat dilakukan secara individual, dengan cara peneliti datang ke
pemberi data, atau melalui forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok
peneliti menyampaikan temuan kepada sekelompok pemberi data. Dalam diskusi
kelompok tersebut, mungkin ada data yang disepakati, ditambah, dikurangi, atau
ditolak oleh pemberi data. Stelah data disepakati bersama, maka para pemberi data
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diminta untuk menandatangani, supaya lebih otentik. Selain itu juga sebagai bukti
bahwa peneliti telah melakukan member check.
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