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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 JENIS PENELITIAN 

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Tujuan dari penggunaan penelitian kualitatif ini untuk menggali secara 

mendalam mengenai implementasi customer relationship management PT 

Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam mempertahankan loyalitas nasabah 

pemegang kartu kredit BCA berlogo BCA Card periode Januari-Juni 

2013. Melalui penelitian kualitatif, peneliti ingin mendapatkan data yang 

lengkap mengenai topik yang diteliti. Menurut Creswell (2002: 1) yang 

dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah: 

“Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses 

penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, 

berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang 

dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci, dan disusun dalam sebuah latar belakang alamiah.” 

 

       Melihat arti di atas tersebut, penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman mengenai suatu realitas atau kenyataan melalui 

sebuah proses penyelidikan. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan 

mengenai paradigma yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.2 PARADIGMA PENELITIAN 

       Menurut Salim (2006: 63) secara umum paradigma dapat diartikan 

sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun 
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seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat empat 

paradigma ilmu pengetahuan sejak abad pencerahan hingga era globalisasi 

yang dikembangkan oleh para ilmuwan yaitu: positivisme, post-

positivisme, critical theory dan constructivism. 

       Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma post-positivistik. 

Menurut Salim (2006: 70) semangat dari kemunculan paradigma ini adalah 

keinginan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang 

memang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung atas 

objek yang diteliti. Paradigma post-positivistik ini berlandaskan pada 

filsafat post-positivisme. Sugiyono (2009: 8) memandang filsafat post-

positivisme sebagai berikut: 

“Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma 

interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai 

sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan 

hubungan gejala bersifat alamiah.” 

Berdasarkan penjelasan di atas, paradigma post-positivistik ini melihat 

fenomena yang ada sebagai sesuatu yang tidak dapat diklasifikasikan dan 

hubungan gejalanya bersifat alamiah. Menurut Guba dan Lincoln dalam 

Creswell (2002: 4) untuk memahami asumsi masing-masing paradigma, 

para penulis membandingkan paradigma-paradigma tersebut dalam 

beberapa dimensi. 

Asumsi-asumsi yang dibahas dalam penelitian ini adalah asumsi yang 

berdasarkan pada pendekatan ontologis, epistemologis dan aksiologis. 

Dalam bukunya yang berjudul Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif 
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dan Kuantitatif, Creswell (2002: 5-6) mengemukakan asumsi ontologis, 

epistemologis dan aksiologis sebagai berikut: 

“Dalam masalah ontologis mengenai apa itu nyata, bagi peneliti 

kualitatif satu-satunya realita adalah situasi yang diciptakan oleh 

individu-individu yang terlibat dalam penelitian. Dalam pertanyaan 

epistemologis mengenai hubungan peneliti dengan yang diteliti, 

pendekatan kualitatif berbeda: peneliti berhubungan dengan yang 

diteliti, hubungan ini dalam bentuk tinggal bersama atau mengamati 

informan dalam periode waktu lama, atau kerja sama nyata. Dalam 

masalah aksiologis, peneliti kualitatif mengakui nilai yang terkandung 

dalam penelitian dan secara aktif melaporkan nilai dan prasangkanya 

serta nilai informasi yang dikumpulkan dari lapangan.” 

Melalui penjelasan di atas, secara ontologis aliran ini melihat realitas 

sebagai sesuatu yang nyata sesuai dengan hukum alam. Secara 

epistemologis, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti tidak dapat 

dipisahkan, sedangkan secara aksiologi penelitian kualitatif ini sarat akan 

nilai. Setelah memaparkan mengenai peradigma penelitian, peneliti akan 

menjelaskan mengenai sifat penelitian pada sub bab berikutnya. 

3.3 SIFAT PENELITIAN 

       Peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif dalam melakukan 

penelitian mengenai implementasi customer relationship management PT 

Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam mempertahankan loyalitas nasabah 

pemegang kartu kredit BCA berlogo BCA Card periode Januari-Juni 

2013. Menurut Sugiyono (2009: 20) informasi deskriptif adalah gambaran 

lengkap tentang keadaan obyek yang diteliti. 

       Berdasarkan pengertian di atas tujuan sifat penelitian deskriptif untuk 

memberikan gambaran tentang karakter-karakter dan sifat-sifat yang khas 
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serta latar belakang dari penelitian. Penggambaran mengenai karakter, 

sifat dan latar belakang tersebut didasarkan pada perspektif  kacamata 

peneliti. Oleh karena itu, sifat penelitian deskriptif ini sangat subyektif. 

       Dalam penelitian ini sifat penelitian deskriptif digunakan untuk 

mengetahui pendekatan implementasi customer relationship management 

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam mempertahankan loyalitas 

nasabah pemegang kartu kredit BCA berlogo BCA Card periode Januari-

Juni 2013. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

3.4 METODE PENELITIAN 

       Menurut Soekanto (2009: 43) metode studi kasus (case study) 

bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata 

dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, guna memberikan 

penjabaran yang mendalam mengenai implementasi customer relationship 

management dalam mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap 

perusahaan, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus. 

       Soekanto (2009: 43) berpendapat, “studi kasus dapat digunakan untuk 

menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat (community), 

lembaga-lembaga maupun individu-individu.” Berdasarkan penjelasan 

tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa studi kasus digunakan untuk 

mempelajari, menginterpretasi atau menerangkan dan menelaah suatu 

kasus (case) secara natural tanpa adanya intervensi yang timbul dari pihak 
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luar. Pada sub bab selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai teknik 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini.  

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

       Setiap penelitian yang dilakukan memerlukan data-data yang tepat 

untuk menunjang penelitian. Oleh karena itu, setiap peneliti diharuskan 

memilih teknik pengumpulan data yang tepat. Menurut Sugiyono (2009: 

224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. 

       Melalui penjelasan di atas bahwa teknik pengumpulan data merupakan 

hal yang sangat penting. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

peneliti tidak akan memperoleh data-data yang memenuhi standar data 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan sumber data, teknik pengumpulan data 

dapat dibedakan menjadi dua: 

3.5.1 SUMBER PRIMER 

       Sumber primer merupakan sumber yang langsung memberikan data 

kepada orang yang sedang mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data 

yang termasuk sumber primer: 

1. Wawancara mendalam (Depth Interview) 

       Menurut West dan Turner (2009: 83) yang dimaksud wawancara 

mendalam adalah: 
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       “Wawancara mendalam (depth interview) adalah, seperti survei, 

metode yang memungkinkan pewawancara untuk bertanya kepada 

responden dengan harapan untuk memperoleh informasi mengenai 

fenomena yang ingin diteliti.” 

       Adapun tujuan dari wawancara mendalam untuk memperoleh 

informasi yang terperinci terkait dengan fenomena yang diteliti dengan 

cara mewawancarai responden yang telah ditentukan sebelumnya. 

Salah satu ciri wawancara mendalam adalah waktu yang digunakan 

untuk melakukan wawancara antara satu sampai tiga jam. Dalam 

wawancara ini, peneliti perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat 

semua yang dikemukakan oleh narasumber (key informan dan 

informan). 

2. Observasi 

       Teknik pengumpulan data lainnya yang termasuk sumber primer 

adalah observasi. Merurut Hadi dalam buku Sugiyono (2009: 145) 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. 

       Teknik pengumpulan data dengan observasi dapat dilakukan untuk 

penelitiaan yang terkait dengan proses kerja, perilaku manusia dan 

gejala-gejala alam. Faisal dalam buku Sugiyono (2009: 226), 

mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi 

(participant observation), observasi yang secara terang-terangan dan 

tersamar (overt observation dan covert observation), dan observasi 

yang tak berstruktur (unstructured observation). 
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3.5.2 SUMBER SEKUNDER 

       Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada orang yang mengumpulkan data. Teknik 

pengumpulan data yang termasuk sumber sekunder: 

1. Studi dokumen 

       Dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif 

Kuantitatif, Sugiyono (2009: 240) menjelaskan mengenai pengertian 

dokumen dan bentuk-bentuk dokumen sebagai berikut. 

       “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, 

patung, film, dan lain-lain.” 

       Melihat arti di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi 

dokumen digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif. 

Dokumen yang digunakan dapat berbentuk tulisan dan gambar serta 

karya manusia.  

       Peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan 

informasi yang tepat terkait dengan penelitian yang dilakukan 

sedangkan penggunaan studi dokumen dilakukan sebagai pelengkap 

untuk penelitian ini. 
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3.6 KEABSAHAN DATA 

       Keabsahan data dapat diketahui dengan melakukan triangulasi data. 

Sugiyono (2009: 241) berpendapat, “triangulasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.” Dalam penelitian ini,  

peneliti menggunakan triangulasi untuk mengecek kredibilitas data. 

       Dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif 

Kualitatif, Sugiyono (2009: 241) memaparkan mengenai pengertian 

triangulasi teknik dan sumber sebagai berikut: 

“Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk medapatkan data dari 

sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan 

data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.” 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, di 

mana satu teknik pengumpulan data digunakan pada bermacam-macam 

sumber data. Oleh karena itu pada sub bab berikut, peneliti akan 

memaparkan siapa yang akan menjadi key informan dan informan dalam 

penelitian ini. 

3.7 KEY INFORMAN DAN INFORMAN 

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive 

sampling untuk menentukan key informan dan informan. Menurut 

Sandjaja dan Heriyanto (2011: 187) yang dimaksud purposive sampling 

adalah: 
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“Purposive sampling adalah sampling yang dilaksanakan 

berdasarkan keputusan subyektif peneliti yang didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan tertentu.” 

      Pemilihan key informan dan informan bertujuan untuk mengarahkan 

peneliti pada data yang spesifik dalam menjawab masalah penelitian. 

Adapun key informan yang dipilih adalah orang yang berkompeten dan 

berkaitan dengan penelitian. Maka dari itu, kriteria key informan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Menangani bagian pengembangan operasi-layanan. 

2. Menjadi bagian dalam implementasi CRM kategori kartu kredit BCA. 

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti memilih Diana Susanto, selaku 

Assosiate Officer dari divisi strategi dan pengembangan operasional-

layanan sebagai key informan. Selain itu, terdapat beberapa nasabah yang 

menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: 

No Nama Alasan Pemilihan Informan 

1. Iwan Yulianto Rusli Mempunyai dan menggunakan kartu kredit 

BCA berlogo BCA Card. 

2. Lindawati Mempunyai dan menggunakan kartu kredit 

BCA berlogo BCA Card. 

3. Anton Wilianto Mempunyai dan menggunakan kartu kredit 

BCA berlogo BCA Card. 

4. Renny Puspita Mempunyai dan menggunakan kartu kredit 

BCA berlogo BCA Card. 

 

Pada sub bab berikutnya peneliti akan menjelaskan mengenai teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 
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3.8 TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang 

dirumuskan oleh Miles dan Huberman. Semua data yang terkumpul akan 

dianalisis berdasarkan teknik analisis data tersebut. Menurut Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2009: 246), aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam analisis data tersebut 

terdapat tiga aktivitas yang dilakukan yaitu: 

1. Data reduction (reduksi data) 

       Menurut Sugiyono (2009: 247) mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Melalui penjelasan tersebut 

bahwa semua data yang diperoleh dari lapangan kemudian dirangkum 

hal-hal pokoknya sehingga dapat mempermudah peneliti untuk 

melakukan langkah selanjutnya. Dalam mereduksi data diperlukan 

kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. 

2. Data display (penyajian data) 

       Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. Menurut Sugiyono (2009: 249) dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Berdasarkan 
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hal tersebut peneliti melakukan penyajian data berupa teks yang 

bersifat naratif. 

3. Conclusion Drawing or verification (penarikan kesimpulan) 

       Langkah ke tiga dalam analisis data yang dirumuskan Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dalam buku Metode 

Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, menurut Sugiyono (2009: 253) 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya pernah ada. Berikut ini gambar teknik analisis data 

yang dirumuskan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009: 247) 

mengenai komponen dalam analisis data. 

GAMBAR 3.1 KOMPONEN DALAM ANALISIS DATA (INTERACTIVE 

MODEL) 

       

 

 

 

 

 

 

 

(Sugiyono, 2009:247) 
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3.9 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN 

       Dalam penelitian ini, lokasi penelitian terletak di Karawaci. Sementara 

itu, waktu yang digunakan untuk penelitian adalah bulan Oktober-

Desember 2013. 

3.10 FOKUS PENELITIAN 

       Penelitian ini difokuskan pada implementasi customer relationship 

management PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam mempertahankan 

loyalitas nasabah pemegang kartu kredit BCA berlogo BCA Card periode 

Januari-Juni 2013, yang mengacu pada model IDIC (identify, differentiate, 

interact and customize) dari Peppers dan Rogers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Customer..., Laurensia Selamat, FIKOM UMN, 2014




