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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode 

deskriktif kualitatif. Sebagaimana Wina Sanjaya penelitian deskrktif kualitatif adalah 

metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara uutuh dan mendalam 

tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang 

menjadi subjek penelitian sehingga tergambar ciri, karakter, sifat, dan model dari 

fenomena tersebut.
1
 Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara 

rinci mengenai strategi pemasaran di Universitas Muhammadiyah Kendari. 

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan sample bukan untuk 

mewakili populasi, tetapi untuk meningkatkan relevansi informasi terhadap tema 

yang diteliti agar akurat. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Kendari Provinsi 

Sulawesi Tenggara, perguruan tinggi ini merupakan salah satu perguruan tinggi 

swasta di Kota Kendari yang juga bnayak diminati oleh masyarakat. 

 

                                                           
1
 Wina sanjaya, Penelitian Pendidikan : Jenis Metode dan Prosedur (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013), cet ke-1 hlm.47  
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2. Waktu penelitian 

Penelitian ini rencana dilaksanakan kurang lebih selama tiga bulan yakni 

April sampai dengan bulan Juni. 

C. Jenis data dan Sumber data 

1. Sumber Data Primer 

a. Person, yaitu perseorangan atau individu. Sumber data yang bisa memberikan 

data berupa jawaban lisan melalui wawancara dan dalam penelitian ini disebut 

informan.
2
 Peneliti akan melakuakan wawancara dengan rector, wakil rector 

tiga, kepala biro umum, orang tua mahasiswa dan mahasiswa. 

b. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan yaitu berupa keadaan 

diam dan bergerak seperti ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, aktivitas, 

kinerja, kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain.
3
 Dalam penelitian ini, 

peneliti akan mengamati tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas yaitu menegenai strategi pemasaran yakni bauran pemasaran di 

Universitas Muhammadiyah Kendari. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber bacaan dan 

berbagai sumber seperti  brosur sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai dari 

instansi pemerintah. Peneliti mengguanakan data sekunder ini bertujuan untuk 

                                                           
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), Cet ke-XV, 

hlm.172  
3
 Ibid,. h. 172  
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memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui 

wawancara langsung dengan narasumber. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variabel yang beripa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda, dan sebagainya.
4
 

Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data berupa catatan 

harian, dan surat-surat pribadi. 

2. Teknik wawancara 

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, wawancara adalah proses tanya 

jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
5
 

Metode ini dilaksanakan secara langsung dengan bantuan informan. Peneliti 

dan informan tanya jawab seputar objek penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan 

secara sistematis kemudian dijawab oleh informan. Metode wawancara dapat 

dilakukan dua orang atau lebih dengan berhadapan secara langsung dalam penelitian 

ini wawancara dilakukan dengan rektor, wakil rektor tiga, kepala biro umum, orang 

tua mahasiswa, dan mahasiswa. 

                                                           
4
 Ibid,. hlm.274  

5
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2005), cet ke-VII. Hlm.83  
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3. Teknik Observasi 

Pengamatan adalah alat pengumpulan data cara yang dilakukan mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang di selidiki.
6
 Observasi dilaksanakan 

secara langsung di lapangan dengan mengamati sejumlah objek yang ditentukan 

dalam penelitian. Dengan metode ini peneliti menggali secara dalam mengenai 

informasi dan situasi secara umum di Universitas Muhammadiyah Kendari. 

E. Teknik Analisi Data 

1. Pengumpulan Data 

Peneliti membuat catatan data yang dikumpulkan melalui dokumentasi, 

wawancara dan observasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan 

pertanyaan atau tujuan penelitian. 

2. Klasifikasi Data 

Setelah melakukan pengecekan keabsahan data, karena data yang terkumpul 

terbilang banyak, maka selanjutnya adalah mengklasifikasi data-data yang diperoleh 

dengan mengelompokkan data-data tersebut kedalam beberapa bagian tujuanya 

adalah memudahkan dalam menganalisis data. 

3. Reduksi Data 

 Data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara 

teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan maka 

                                                           
6
 Ibid., hlm.70  
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jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan 

analisis data melalui reduksi data.
7
 

4. Penyajian Data 

Setelah data reduksi, maka selanjutnya ialah menyajikan data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

5. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung para tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapapangan untuk 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel.
8
 

F. Pengecekan Keabsahan Data  

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi, teknik ini dilakukan dengan mwnggunakan sesuatu selain data yang ada. 

Teknik ini berfungsi untuk mengecek kebenran dan keakuratan data penelitian. Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu.
9
 

                                                           
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2006), 

hlm. 277  
8
 Ibiid., hlm.283  

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 55  
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1. Triangulasi Sumber adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Pada sumber tersebut didapat melalui 

observasi, wawancara atau dokumentasi sampai datanya akurat. 

2. Triangulasi Teknik adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data dapat diperoleh 

dengan wawancara lalu dicek melalui observasi ataupun dokumentasi. Bila 

dengan ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap 

benar. 

3. Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan kredibilitas data yang dilakukan 

melalui pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau 

situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai 

ditemukan kepastian datanya. 


