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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Villa Kencana Apel D5 yang berlokasi di Jalan 

Abdul Gani Atas, Kota Batu Malang. Dalam penelitian ini terdapat objek 

pembanding sebagai kompetitor yaitu Villa Kencana Apel D6 yang memiliki 

lokasi bersebelahan dengan lokasi Villa Kencana Apel D5, Villa Panderman 

Indah yang terletak kurang lebih 200m dari kompleks Villa Kencana Apel dan 

Batuque Town Villa 2 yang terletak kurang lebih 100m dari kompleks Villa 

Kencana Apel D5. Perlunya beberapa objek pembanding tersebut agar penelitian 

tidak bersifat subyektif dalam penilaian beberapa aspek yang terkait. 

3.2 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Beberapa populasi pada penelitian ini yaitu pemilik Villa 

Kencana Apel D5, karyawan dari Villa Kencana Apel D5, sepuluh pelanggan 

setia dari Villa Kencana Apel D5. Selain itu sebagai populasi pembanding 

penelitian ini menetapkan pemilik Villa Kencana Apel D6, Villa Panderman 

Indah, dan Batuque Town Villa 2 yang berada di Kota Batu Malang sebagai 

populasi pembanding dari Villa Kencana Apel D5. Penetapan populasi 

penelitian yang dijadikan sebagai  responden tersebut bertujuan agar 

memperoleh data yang objektif untuk penelitian ini.  

3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

nonpobabilty sampling. Menurut Sugiyono (2015) non probability sampling 



23 

 

merupkan teknik pengambilan sample yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Alasan penggunaan non probability sampling tersebut 

karena penelitian ini memperoleh data dengan wawancara yang tidak 

terstruktur untuk memperoleh hasil wawancara. Teknik sampling yang 

digunakan yaitu menggunakan sensus dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel dimana dalam penelitian ini terdapat beberapa populasi yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. 

3.4  Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penggunaan pendekatan 

tersebut bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan 

gambaran yang detail, jelas, serta mendalam terkait dengan usaha Villa 

Kencana Apel D5. Sumber data yang digunakan adalah data primer dimana 

sumber data yang didapatkan langsung berasal dari narasumber melalui 

wawancara yang dilakukan serta observasi di lapangan untuk mendapatkan 

hasil pendukung dari wawancara yang telah dilakukan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan in-depth interviewyaitu wawancara mendalam dengan teknik 

wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya menurut Sugiyono (2015). Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber utama yaitu 

pemilik dari Villa Kencana Apel D5 itu sendiri yaitu Ibu Imelda, karyawan 

dari Villa Kencana Apel D5 yaitu Bapak Wisnu, sepuluh pelanggan setia dari 

Villa Kencana Apel D5, pemilik Villa Kencana Apel D6,pemilik dari Villa 
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Panderman Indah, dan pemilik dari Villa Batuque Town Villa 2  yang 

dijadikan sebagai objek pembanding dari penelitian ini. 

3.6 Teknik dan Langkah Analisis Data 

Teknik analisis penilitian ini menggunakan analisis deskriptif 

dimana hasil data didapat dari hasil wawancara serta observasi pada saat di 

lapangan. Penggunaan alat analisis dari penelitian ini adalah SOAR dimana 

perusahaan atau usaha yang ada dapat dianalisis dari segi internal mapun 

eksternal menggunakan analisis strategi SOAR tersebut. Analisis Internal dari 

perusahaan dapat menggunakan analisa yang mengacu pada kekuatan 

(strength) dan aspirasi (aspiration) sedangkan faktor eksternal dapat dianalisa 

yang mengacu pada peluang (opportunity). Setelah hal tersebut dianalisa baik 

dari segi internal maupun eksternal perusahaan maka akan menghasilkan 

sebuah hasil (result) dimana hasil tersebut berupa strategi yang bertujuan 

untuk pengembangan bisnis. 
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Gambar 3.6.1 Tahapan analisis SOAR 

 

Sumber : Stavros, Cooperrider, and Kelley (2003) dalam Dafrison (2006) dalam 

Murni (2017) 

Langkah analisis strategi SOAR diawali dengan mengundang 

anggota perusahaan mulai dari pemilik Villa Kencana Apel D5 serta karyawan 

dari Villa Kencana Apel D5 untuk melakukan diskusi bersama serta mengapa 

perusahaan memutuskan untuk memilih SOAR sebagai alat analisis strategi 

untuk tujuan pengembangan usaha(initiate). Kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan penyelidikan (inquiry) untuk menganalisa dan mempelajari 

beberapa faktor terkait kekuatan (strength), peluang (opportunity) dari 

perusahaan. Tujuan dari penyelidikan ini yaitu untuk mempelajari apa saja 

yang menjadi kekuatan dalam perusahaan serta peluang yang ada yang dapat 

dimanfaatkan. Kemudian setelah melakukan penyelidikan, seluruh anggota 
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organisasi dibawa kedalam tahapan imajinasi (imagine) dimana mereka dapat 

memanfaatkan tahapan tersebut untuk “bermimpi” serta merancang masa 

depan yang mereka harapkan. Pada tahapan ini aspirasi (aspiration) yang ada 

sangat berperan karena dengan adanya penyampaian aspirasi tersebut maka 

perusahaan mempelajari dan mengerti keinginan dan harapan perusahaan 

untuk jangka waktu kedepan yang mengacu pada alternatif strategi yang 

nantinya akan dirancang. Tahapan selanjutnya yaitu inovasi (inovate) dimana 

perusahaan mulai merancang sasaran jangka pendek, rencana taktikal dan 

fungsional, sistem, program, dan struktur yang terintegrasi untuk mencapai 

tujuan perusahaan dimasa yang akan datang sesuai dengan harapan. Agar 

tercapai sebuah hasil yang terbaik dan terukur, maka perusahaan memberikan 

aspirasi pada karyawan melalui sistem pengakuan dan penghargaan. 

Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi situasi dan posisi yang 

dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan bisnis menurut faktor internal 

yang ada pada perusahaan dan eksternal yang dihadapi oleh  perusahaan, maka 

diperlukan adanya diagram analisis SOAR.  

Gambar 3.6.2Tabel Diagram Analisis SOAR 

 Internal Eksternal 

 

Presents S 
Srengths 

O 
Opportunity 

 

Future A 
Aspiration 

R 
Result 

Sumber : Stavros, Cooperrider, and Kelley (2003) dalam Murni (2017) 

 

Diagram diatas menunjukkan dua kondisi yaitu srategic planning focus 

yang bersumber pada kondisi perusahaan dimana perusahaan melakukan 

perencanaan yang dilakukan fokus berdasarkan pada hasil tabel strengths dan 

opportunity. Kemudian kondisi yang kedua yaitu human development strategy 

yang bersumber pada seluruh anggota perusahaan atau organisasi dimana 
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perusahaan melakukan perencanaan yang dilakukan fokus berdasarkan pada hasil 

tabel aspiration dan result. Hal tersebut juga digambarkan dalam matriks SOAR 

sebagai berikut : 

 

Gambar Tabel 3.6.3 Matriks SOAR 

 Kekuatan (S) 

Daftarkan 5-10 kekuatan 

Internal disini 

Peluang (O) 

Daftarkan 5-10 kekuatan 

Internal disini 

Aspiration (A) 

Daftarkan 5-10 kekuatan 

Eksternal disini 

Strategi S-A 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mencapai aspirasi 

Strategi O-A 

Ciptakan strategi 

berorientasi kepada aspirasi 

yang diharapkan untuk 

memanfaatkan peluang 

Result (R) 

Daftarkan 5-10 kekuatan 

Eksternal disini 

Strategi S-R 

Ciptakan strategi yang 

berdasarkan kekuatan untuk 

mencapai hasil yang terukur 

Strategi O-R 

Strategi yang berorientasi 

kepada kesempatan untuk 

mencapai result yang sudah 

terukur 

Sumber : Stavros (2009) dalam Murni (2017) 

 

Langkah terakhir yaitu melakukan analisa menggunakan matriks 

SOAR tersebut berfungsi untuk menyusun faktor-faktor strategis yang 

menggambarkan bagaimana kekuatan dan peluang eksternal yang dihadapi 

perusahaan yang dapat disesuaikan dengan aspirasi dan hasil yang terukur 

yang dimiliki oleh perusahaan. Penjelasan matriks SOAR tersebut yaitu : 

a) Strategi SA : perusahaan merancang strategi tersebut dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada dalam perusahaan untuk 

mencapai aspirasi yang diharapkan 

b) Strategi OA : perusahaan merancang strategi tersebut untuk mengetahui 

dan memenuhi aspirasi setiap stakeholder atau anggota perusahaan yang 

mengacu pada peluang potensial yang ada 

c) Strategi SR : perusahaan merancang strategi  tersebut untuk mewujudkan 

kekuatan yang ada pada perusahaan demi mencapai hasil yang terukur. 

d) Strategi OR : perusahaan merancang strategi tersebut berorientasi kepada 

peluang potensial yang ada untuk mencapai hasil yang sudah terukur. 

Strategic Inquiry 

(internal) Appreciative 

Intent (eksternal) 




