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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tahap 1 : Persiapan Penelitian Awal 

Pada tahap penelitian awal yang dilakukan adalah menjelaskan langkah-langkah 

yang harus dipersiapkan untuk memulai penelitian ini. Tahap penelitian yang 

akan dilakukan terdiri dari empat langkah yaitu studi lapangan, identifikasi 

masalah, perumusan masalah & tujuan penelitian dan studi literatur. Langkah 

pertama yaitu studi lapangan dengan mencari lokasi untuk melakukan proses 

penelitian. Pada langkah kedua peneliti mengidentifikasi terhadap potensi 

masalah yang muncul. Untuk mengetahui masalah apa saja yang muncul pada 

tempat penelitian maka penelitian melakukan wawancara dengan pemilik usaha. 

Setelah melakukan identifikasi langkah selanjutnya merumuskan masalah dan 

menetapkan tujuan penelitian agar tidak terjadi kesalahan pada topik. Langkah 

terakhir tahap ini melakukan studi literatur yang bersumber dari jurnal, buku, 

internet, skripsi dan refrensi lainnya. 

3.2. Tahap 2 : Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk melengkapi kebutuhan untuk 

mendukung dalam penelitian yang sesuai dengan kondisi lapangan yang 

sesungguhnya. Langkah pertama melakukan identifikasi dengan metode bauran 

pemasaran yang digambar melalui fishbone diagram. Setelah itu, menentukan 

skor yang menjadi prioritas utama dengan melihat masalah yang sangat penting  

dengan menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG) karena . 

Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan strategi pengembangan SWOT 

dimana pengumpulan data dilakukan dengan menentukan strategi serta 

melakukan wawancara pemilihan yang tepat. Metode ini digunakan karena 

kemampuannya menganalisis faktor internal dan eksternal. Setelah itu 

dilanjutkan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) 

karena metode tersebut sebagai alat bantu pengambilan keputusan untuk 

menentukan strategi yang menjadi prioritas. 

3.3. Tahap 3 : Penarikan Kesimpulan dan Saran  

Tahap terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran. 

Kesimpulan yang diberikan merupakan hasil dari rangkuman analisis dan 
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pembahasannya terhadap rumusan masalah UKM. Pemberian saran menjadi 

acuan untuk pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang 

sejenis. 

3.4. Tahap 4 : Penyusunan Laporan 

Penulisan laporan dikalakukan dengan mengacu pada susunan sebagai berikut. 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan masalah, dan batasan masalah. 

BAB 2 : DASAR TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menyangkut dengan pembahasan penelitian 

dan studi literatur yang menjelaskan tinjauan pustaka tentang penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian sekarang. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan susunan sistem tahap pelaksanaan penelitian dalam bentuk 

narasi mapun diagram alir. 

BAB 4 : PROFIL UKM 

Bab ini menjelaskan tentang profil UKM BUTIK DAUR ULANG. 

BAB 5 : IDENTIFIKASI MASALAH 

Bab ini menjelaskan masalah yang digambarkan dengan  fishbone diagram dan 

melakukan identifikasi kriteria melalui wawancara dengan pemilik UKM. Kriteria 

tersebut berkaitan dengan metode USG yang dibagi menjadi tiga yaitu Urgency, 

seriouness, dan Growth.  

BAB 6 : PENYUSUNAN STRATEGI 

Bab ini menjelaskan tentang strategi yang dibentuk dari hasil bainstroming dan 

matriks SWOT yang mengacu pada beberapa kriteria yang terpilih dari hasil 

metode USG. Selain itu juga menunjukkan strategi yang dipilih dari hasil diskusi 

dengan pemilik UKM yang disesuaikan dengan kondisi UKM BUTIK DAUR 

ULANG. 

BAB 7 : PEMILIHAN STRATEGI DENGAN ANALYTICAL HIERARCHY 

PROCESS (AHP) 

Bab ini menjelaskan perhitungan dalam pemilihan prioritas dari strategi SWOT 
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BAB 8 : USULAN TAHAPAN IMPLEMENTASI 

Bab 8 menjelaskan usulan tahapan implementasi untuk menanggapi 

keterlanjutan dari strategi yang dipilih. 

BAB 9 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab 9 berisikan hasil penelitian yang sudah dianalisis dan dibahas pada bab 

sebelumnya. Selain itu bab ini berisikan saran yang disesuaikan hasil penelitian 

yang telah dilakukan supaya dapat menjadi perbaikan untuk penelitian 

selanjutnya. 

3.5. Diagram Alir Penelitian 

Metodologi dalam bentuk diagram alir penelitian (flowchart) ditunjukkan pada 

gambar 3.1 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.1. Tahapan Metodologi Penelitian 
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Gambar 3.1. Tahapan Metodologi Penelitian (lanj.) 

 




