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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah Dealer Yamaha Hidup Baru yang 

berlokasi di Jalan  Raya Kudus Jepara No 422, Kudus. Jangka waktu penelitian ini 

adalah pada tahun 2016. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau 

perorangan langsung dari obyeknya (Santoso dan Tjiptono, 2001: 59). Data 

primer berasal dari wawancara yang dilakukan pada responden, yaitu pihak 

pemilik perusahaan. Data primernya berupa hasil wawancara dan kuesioner 

mengenai variabel TOWS, yang meliputi  ancaman, peluan, kelemahan,  dan 

kekuatan yang dihadapi perusahaan. Sumber datanya berasal dari pihak pimpinan, 

dan karyawan, konsumen serta pesaing. 

Responden pada penelitian ini adalah 1 orang pimpinan Dealer Yamaha 

Hidup Baru, 10 konsumen, 3 karyawan, dan 1 pesaing dari Dealer Yamaha Hidup 

Baru. Teknik analisis menggunakan purposive sampling. Alasan dipilihnya 10 

orang konsumen karena pelanggan Yamaha Hidup Baru yang telah melakukan 

pembelian motor di Yamaha Hidup Baru minimal 2 kali, alasan dipilihnya 3 

karyawan yang telah bekerja di Yamaha Hidup Baru selama minimal 2 tahun, dan 
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alasan dipilihnya 1 pesaing karena lokasinya berada paling dekat dengan dealer 

Yamaha Hidup Baru. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Interview (wawancara). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur 

maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face 

to face) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono, 2013:139).  

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan terstruktur kepada 

responden penelitian yaitu pemilik. 

2. Kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengetahui 

tanggapan konsumen terhadap lingkungan eksternal dan internal 

(TOWS). 

 

3.4. Skala Pengukuran Data 

Pada penelitian ini menggunakan skala pengukuran data yaitu dengan 

Skala Likert. Secara sistematis kegunaan dari sistem ini adalah memberi skor 

pada pertanyaan. Pada penelitian ini skala Likert digunakan pada penilaian 

konsumen. Penggolongan skor jawaban pada Skala Likert dalam penelitian 

ini adalah: (Sugiyono, 2013) 

a. Sangat tidak setuju (STS)  skor 1  

b. Tidak setuju (TS)        skor 2  

c. Netral (N)       skor 3  
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d. Setuju (S)               skor 4  

e. Sangat setuju (SS)       skor 5 

Penentuan Rentang Skala (RS) = 

RS = 5 – 1 / 2 = 4 / 2 = 2 

Skor Kategori 

1,00-3,00 Tidak Setuju 

3,01-5,00 Setuju 

 

3.5.Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi dengan menggunakan bahasa verbal dan tidak 

menggunakan angka (Umar, 2002). Langkah-langkahnya adalah: 

1. Menentukan faktor – faktor strategis eksternal (External Factor), yaitu 

Opportunity&Threat. 

2. Menentukan faktor – faktor strategis internal (Internal Factor), yaitu Strength 

dan Weakness.  

3. Melakukan rekapitulasi jawaban kuesioner dan tanggapan responden 

4. Membuat matriks IFAS 

5. Membuat matriks EFAS 

6. Membuat IE Matriks 
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7. Membuat matriks TOWS 

Always Leave Blank S (Strengh) – Kekuatan: 
1. 
2. 
3. 
4. 

W (Weakness) – Kelemahan: 
1.  
2. 
3. 
4. 

O (Opportunity) – Peluang: 
1.  
2. 
3. 
4. 

OS Strategies: 
1.  
2. 
3. 
 

OW Strategies: 
1. 
2. 
3. 
 

T (Threats) – Ancaman: 
1.  
2. 
3. 
4. 

TS Strategies: 
1. 
2. 
3. 

TW Strategies: 
1.  
2. 
3. 
 

 

8. Menentukan strategi TW, TS, OW, OS sehingga dapat mengetahui strategi 

bisnis pada Dealer Yamaha Hidup Baru dengan analisa TOWS. 

9. Menentukan strategi alternatif 

 

 

 

 

 

 

 


