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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan metode penelitian yang menggambarkan temuan variabel di lapangan 

yang tidak memerlukan skala hipotesis. Jadi sifat dari penelitian deskriptif kualitatif 

ini hanya menjelaskan dan menggambarkan apa yang didapatkan di lapangan pada 

saat sedang meneliti. 

 Jenis penelitian kualitatif sebenarnya dapat digunakan sebagai alternatif 

riset Public Relations untuk menghasilkan informasi yang lebih mendalam dan 

mampu mendeskripsikan realitas secara alamiah. Riset yang mendalam dan alamiah 

ini dimungkinkan karena riset kualitatif mengajak subjek riset untuk 

mengekspresikan opini pribadinya secara lebih bebas dan mendalam (Kriyantono, 

2010, h. 73). 

 Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2007, h. 4) 

berpendapat bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.  Selain itu pendekatan kualitatif juga diartikan 

oleh Kirk dan Miller dalam Moleong (2002, h. 3) sebagai teknik pendekatan untuk 
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mengumpulkan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah, 

dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah.  

 Selain itu definisi kualitatif berikutnya dari Denzin dan Lincoln (1987 

dikutip dalam Moleong, 2007, h. 5) adalah penelitian yang menggunakan latar 

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

cara melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam hal ini, metode yang digunakan 

biasanya adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen atau studi kasus.  

 Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang 

digunakan untuk menggambarkan tentang karakteristik dari individu, situasi atau 

kelompok tertentu. Penelitian deskriptif dapat meneliti pada hanya satu variabel, 

dan termasuk penelitian mengenai gejala atau hubungan antara dua gejala atau 

lebih. Menurut Moleong (2007, h. 11) penelitian bersifat deskriptif akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporannya. Data-data 

yang didapat bisa dari hasil naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, 

dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Dengan penelitian penelitian yang 

demikian, peneliti akan memanfaatkan pertanyaan dengan kata tanya mengapa, 

alasannya apa, bagaimana terjadinya, kapan, siapa saja yang terlibat, dan dimana. 

 Menurut Kriyantono (2010, h. 67)  penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat dari populasi tertentu. Dalam melakukan penelitian 

dengan jenis deskriptif, peneliti harus mengetahui kedudukannya pada saat 

melakukan pengumupulan data di lapangan. Menurut Moleong (2009, h. 9) dalam 
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penelitian kualitatif, diri peneliti itu sendiri lah yang merupakan alat pengumpul 

data utama. Tidak hanya diri sendiri tetapi seorang peneliti bisa meminta bantuan 

dari orang lain dan tetap menjadi alat untuk mengumpulkan data utama.  

 Hal tersebut dilakukan karena jika memanfaatkan sumber yang bukan 

manusia maka akan sulit bagi seorang peneliti untuk beradaptasi dengan keadaan 

yang ada dilapangan untuk mengumpulkan data. Kedudukan seorang peneliti dalam 

melakukan penelitian dengan jenis deskriptif ini berfungsi sebagai “Key 

Instrument”. Hal ini dilakukan karena hanya peneliti (manusia) sebagai kunci 

utama pencari data yang dapat mengerti dan memahami makna interaksi antara 

sesama manusia, membaca gerak tubuh dan muka, mendalami perasaan dan nilai 

yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan responden. 	

Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif bisa didapatkan dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, foto, dan lainnya. Pada penelitian hasil penelitian 

kualitatif, peneliti mencoba untuk menganalisis data yang sesuai dengan data yang 

didapatkan. Pertanyaan yang dilontarkan untuk  penelitian kualitatif dapat berupa 

mengapa, alasan apa atau pun bagaimana.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif 

karena ingin mendapatkan pemahaman dan atau paradigma yang mendalam 

sehingga mampu mendeskripsikan strategi Customer Relationship Management 

yang dilakukan oleh Kompas Gramedia untuk mempertahankan loyalitas 

pelanggan. 
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 Menurut Harmon (dalam Moleong, 2004, h. 49), paradigma adalah cara 

yang paling dasar untuk berpikir, menilai dan melakukan hal yang berkaitan dengan 

sesuatu secara khusus tentang suatu realitas. Sedangkan menurut Bogdan dan 

Biklen (1982 dikutip dalam Moleong, 2007, h. 49) paradigma adalah kumpulan 

longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang 

mengarahkan cara berpikir dan penelitian. 

 Untuk penelitian ini peneliti menggunakan paradigma post-positivistik. 

Menurut Kriyantono (2010, h. 112) paradigma post-positivistik adalah paradigma 

yang memfokuskan diri mereka pada pengalaman subjektif manusia, 

menyampaikan kemungkinan-kemungkinan klaim terhadap kebenaran. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian studi 

kasus. Menurut Robert K. Yin (2008, h. 1) studi kasus merupakan sebuah metode 

yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur how dan why pada 

pertanyaan utama penelitiannya dan meneliti masalah-masalah kontemporer (masa 

kini) serta sedikitnya peluang peneliti dalam mengontrol peritiswa (kasus) yang 

ditelitinya.  

	 Aziz S.R. (2003, h. 52) juga ikut mendefinisikan studi kasus yang 

merupakan metode penelitian mengenai individu, lembaga, dalam kurun waktu 

yang ditentukan serta berupa fenomena yang ada dan terjadi nyata dalam konteks 

kehidupan 
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 Studi kasus memiliki kelebihan dalam hal memberikan informasi penting 

mengenai hubungan antar variabel, memperoleh wawasan mengenai konsep dasar 

perilaku manusia dan menyajikan data temuan yang sangat berguna untuk 

membangun latar permasalahan. Studi terhadap kasus dilakukan karena keunikan, 

penting dan bermanfaatnya kasus tersebut bagi masyarakat dan pembacanya. Raco 

(2010, h. 50) menyebutkan bahwa bentuk dalam studi kasus dapat berupa deskriptif, 

eksplorasi, dan eksplanatori. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode studi kasus karena penelitian 

yang peneliti ambil memiliki keunikan tersendiri dan tentu saja akan bermanfaat 

bagi peneliti sendiri dan pembaca yang lain. Dan dengan menggunakan metode 

studi kasus ini peneliti bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan program CRM 

dalam Kartu Gramedia Value Card (KGVC) dalam mempertahankan loyalitas 

pelanggan mereka. Karena metode studi kasus mampu menyajikan suatu hasil dari 

kegiatan yang sesuai dengan kehidupan nyata. 

3.3 Key Informan dan Informan  

 Seseorang dapat disebut sebagai Key Informan apabila orang yang terlibat 

langsung dan menguasai secara mendalam tentang suatu topik yang akan diangkat 

dalam suatu penelitian. Key Informan yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Key Informan dan Informan 

harus dipilih dari orang-orang yang memahami langsung masalah yang diteliti, 

mempunyai pengalaman langsung atau sebagai pelaku dari masalah yang diteliti. 
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 Menurut Moleong (2004, h. 3) Key Informan adalah orang yang tidak hanya 

memberi keterangan, tetapi juga bisa memberi saran tentang untuk mendukung 

hasil penelitian serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Key 

Informan adalah seseorang yang peneliti gunakan sebagai sumber utama untuk 

pengumpulan data penelitian. Karena Key Informan tersebut dinilai mampu untuk 

memberikan data-data terutama yang dibutuhkan oleh peneliti dan mampu 

menyampaikan opini atau pendapatnya tentang objek yang akan peneliti teliti. 

 Jika ada Key Informan maka ada juga informan yang nantinya akan peneliti 

gunakan untuk melengkapi data-data dari kebutuhan penelitian ini. Informan adalah 

seseorang atau beberapa orang yang berpartisipasi dalam sebuah riset dan 

membantu peneliti untuk menjelaskan budaya dalam kelompok (Daymon dan 

Holloway, 2008, h. 366). Sedangkan pengertian informan menurut Moleong (2007, 

h. 132) adalah orang yang dimintai keterangannya untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian.  

 Key Informan yang dipakai oleh peneliti hanyalah satu orang, yaitu 

Manager dari divisi Customer Relationship Management yaitu Faizal Djamaludin 

Ancok. Beliau lah yang memegang peranan penting untuk melakukan kegiatan 

Customer Relationship Management di Kompas Gramedia. Beliau peneliti jadikan 

Key Informan karena menurut peneliti, Penliti menilai bahwa key informan ini 

mampu untuk memberikan informasi tentang implementasi Customer Relationship 

Management yang berlangsung di Kompas Gramedia selama ini. Selain itu, Bapak 

Faizal juga berpengalaman langsung atau ikut terjun secara langsung selama proses 
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pengimplementasian program Customer Relationship Management Kompas 

Gramedia. 

 Untuk Informan, peneliti mempunyai empat narasumber yang sudah 

peneliti wawancara. Keempat narasumber ini merupakan orang-orang yang juga 

berperan penting dalam menjalankan program Customer Relationship Management 

di Kompas Gramedia. Yang pertama adalah Pritta Lupita sebagai Marketing 

Program dari divisi Customer Relationship Management Kompas Gramedia. Yang 

kedua adalah Edgar sebagai Internal dan Operational serta Acquisition Officer dari 

Customer Relationship Management Kompas Gramedia. Yang ketiga adalah Ismail 

Mukmin Qowiy sebagai Data Analyst dari divisi Customer Relationship 

Management Kompas Gramedia. Dan yang keempat adalah Togi sebagai Social 

Media Officer dari divisi Customer Relationship Management Kompas Gramedia. 

 Lalu peneliti juga mendapat kesempatan untuk menjadikan Bobby Arinto 

sebagai Pakar Customer Relationship Management dari pihak eksternal Kompas 

Gramedia dan beliau merupakan mantan manager dari Customer Relationship 

Management Kompas Gramedia Value Card. Untuk melihat dari sisi pelanggan 

yang juga merupakan anggota dari member Kompas Gramedia Value Card, peneliti 

mewawancarai dua orang yang merupakan member dari Kompas Gramedia Value 

Card. Yaitu Stanley Yangga yang merupakan member dari Gramedia, Sisca yang 

juga member dari Gramedia. 

 Peneliti juga berkesempatan untuk mewawancarai Magdalena Ginting 

selaku ahli Customer Relationship Management. Beliau merupakan seorang dosen 
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Ilmu Komunikasi dibidang Customer Relationship Management untuk melihat 

implementasi Customer Relationship Management yang dilakukan oleh Kompas 

Gramedia Value Card dari sudut pandang beliau selaku dosen yang peneliti nilai 

sudah ahli dibidang tersebut.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu : 

1. Studi Pustaka 

 Studi pustaka atau studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data 

yang peneliti gunakan secara keseluruhan untuk bisa melengkapi penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka adalah pengumpulan dan 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan lain-lain (Suyanto & Sutinah, 

2010, h. 186). Sedangkan menurut Mulyana (2010, h. 195), studi dokumen atau 

studi pustaka dapat dilihat dalam bentuk otobiografi, memora, catatan harian, surat-

surat pribadi, berita, koran, artikel majalah, brosur, undangan, bulletin, dan foto-

foto.  

 Studi kepustakaan atau studi dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan 

penelitian dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti hal-hal berikut 

ini  (Guba dan Lincoln, 1982 dalam Moleong, 2010, h. 217) : 
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1) Studi pustaka atau studi dokumen digunakan karena mereka adalah sumber 

yang stabil, kaya dan mendorong. 

2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

3) Studi pustaka atau studi dokumen berguna dan sesuai dengan penelitian 

kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks penelitian. 

4) Tidak reaktif sehingga sulit untuk ditemukan dengan teknik kajian isi. 

5) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti.  

 

2. Wawancara Mendalam 

 Teknik pengumpulan kedua yang peneliti gunakan adalah wawancara 

mendalam. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka dari itu peneliti 

harus mendapatkan data dengan cara wawancara mendalam dengan narasumber 

yang akurat. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2012, h. 118). 

 Tiga jenis wawancara yaitu wawancara informal, wawancara dengan 

pedoman wawancara, wawancara dengan open ended standard. (Pawito, 2007, h. 

132). Berdasarkan tiga jenis wawancara tersebut, peneliti menggunakan jenis 

wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara untuk bisa mendapatkan 

data dari narasumber yang sudah peneliti tentukan.  
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Dengan menggunakan pedoman wawancara, peneliti bisa melakukan 

wawancara dengan lebih terstruktur dan terarah karena sudah ada pedoman yang 

berupa pertanyaan wawancara. Akan tetapi, pertanyaan yang terdapat di dalam 

pedoman tersebut nantinya bisa dikembangkan oleh peneliti pada saat proses tanya 

jawab wawancara dengan narasumber dan tidak bersifat kaku. Sehingga topik dan 

wawasan bisa lebih berkembang dan peneliti bisa mendapatkan data yang lebih 

bervariasi dan tentu saja relevan. Jenis wawancara ini adalah jenis wawancara 

mendalam (in depth interview). 

3. Observasi 

  Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya. Seperti 

telinga sebagai alat pendengaran, hidung sebagai alat penciuman, mulut sebagai 

alat untuk merasakan dan kulit. (Bungin, 2008, h. 118) 

 Teknik pengumpulan data observasi ini dilakukan untuk mendekatkan 

peneliti kepada seseorang atau kelompok yang ditelitinya dan dapat mengetahui 

situasi yang sebenarnya. Untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi ini, 

peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan 

merupakan suatu proses pengamatan, dimana peneliti tidak ikut serta dalam 

kehidupan seseorang atau kelompok yang diobservasi atau diteliti dan secara 

terpisah berkedudukan sebagai pengamat. (Margono, 2005, h. 161-162). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan yang 

menganalisis sosial media dari Kompas Gramedia Value Card. Peneliti melakukan 
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observasi non-partisipan ini dengan melihat aktivitas dan seberapa sering Kompas 

Gramedia Value Card melakukan interaksi dengan member dan masyarakat 

Indonesia melalui sosial media mereka yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan 

website pribadi Kompas Gramedia Value Card.  

3.5 Keabsahan Data 

 Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai 

pemeriksa keabsahan data. Teknik triangulasi sendiri adalah proses penguatan bukti 

dari beberapa individu yang menjadi informan dalam penelitian yang berbeda dari 

teknik pengamatan yang sebelumnya dan melakukan wawancara dengan informan 

yang berbeda dari informan yang telah diwawancara sebelumnya (Emzir, 2012, h. 

79). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah teknik yang 

dilakukan dengan membandingkan atau memeriksa kembali derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya dapat juga 

dengan menggunakan dokumen, foto, berita dari surat kabar, serta acara televisi. 

(Kriyantono, 2014, h. 72). Selain itu triangulasi sumber dapat berarti 

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif ( Patton, 

1987 dalam Moleong, 2007, h. 330). 

Triangulasi sumber dapat dicapai dengan membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan 
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orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan 

apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada adan orang pemerintahan. Lalu 

membandingkan hasil wawancara denga nisi suatu dokumen yang berkaitan.                

(Moleong, 2007, h. 331) 

 Sedangkan untuk triangulasi metode menurut Patton (1987 dikutip dalam 

Moleong, 2007, h. 331) menjelaskan bahwa terdapat dua strategi, yaitu pengecekan 

derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data 

dan pengecekkan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. Dengan kata lain triangulasi metode memanfaatkan peneliti atau pengamat 

lainnya untuk keperluan mengecek kembali derajat kepercayaan data. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982, dikutip 

dalam Moleong, 2007, h. 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat 

dikella, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dana pa yang 

dipelajari, serta memutuskan apa yag dapat diceritakan kepada orang lain. 
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 Sedangkan menurut Patton dalam Elvinaro Ardianto (2010, h. 217), analisis 

data merupakan sebuah proses pengurutan data, mengorganisasikan data kedalam 

suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Lalu, Miles dan Huberman  

menjelaskan teknik analisis data dapat meliputi tiga komponen (Miles dan 

Huberman dalam Ardianto, 2010, h. 223), yaitu : 

1. Reduksi 

 Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memfokuskan, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir 

dapat digambarkan. Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat 

beberapa bagian selanjutnya dari reduksi data, yaitu membuat rangkuman, 

membuat tema, membuat gugus, membuat pemisahan bahkan menulis catatan 

kecil. 

2. Model Data 

 Model data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni 

menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga 

seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan karena 

dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam pandangan, maka 

model data pada umumnya diyakini sangat membantu proses analisis. Dalam 

hubungan ini, model data yang disajikan berupa kelompok-kelompok yang 

kemudian saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan kerangka teori yang 

digunakan.  
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam atau 

mungkin memperbaiki kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai 

pada kesimpulan akhir yang berupa kesimpulan ilmiah mengenai keadaan atau 

realitas yang diteliti. 

 Lalu menurut Janice McDurry (1999, dikutip dalam Moleong, 2007, h. 248) 

tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut : 

1. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan 

yang ada dalam data 

2. Mempelajari kata-kata kunci itu supaya menemukan tema-tema yang berasl 

dari data. 

3. Menuliskan model yang ditemukan. 
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