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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Menurut Sarakantos (2017, h.1) paradigma merupakan sejumlah 

proporsisi yang menjelaskan bagaimana dunia dihayati (perceived), 

mengandung pandangan mengenai dunia/world view, suatu cara untuk 

memecah-mecah kompleksitas dunia yang masuk di akal. Paradigma pun 

merupakan kerangka berfikir secara umum mengenai teori dan fenomena 

yang mengandung asumsi dasar, isu utama, desain penelitian, dan 

serangkaian metode untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian. 

Paradigma dalam penelitian ini akan berpijak pada paradigma post-

positivisme. Paradigma post-positivisme adalah suatu paradigma yang sudut 

pandangnya memiliki ciri-ciri dimana setiap elemen penelitiannya dapat di 

reduksi, sifatnya logis, dan mengandalkan koleksi data secara empiris. Fokus 

paradigma ini terhadap penyebab dan efeknnya, asumsinya yaitu perilaku 

masyarakatlah yang akan mengkonstruksi cara individu tersebut berperilaku. 

Peneliti menggunakan paradigma post-positivisme karena peneliti 

ingin membangun pemahaman mengenai implementasi aktivitas Customer 

Relationship Management yang diterapkan oleh Suvarna Sutera dalam 

meningkatkan dan mempertahankan loyalitas konsumen. Paradigma post-

positivisme dikatakan lebih mempercayai proses verifikasi mengenai suatu 
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temuan hasil dengan berbagai macam metode penelitian. Maka dari itu, 

peneliti memilih paradigma penelitian ini. 

 

 3.2 Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis 

penelitian kualitatif ini akan mengkaji suatu kegiatan ilmiah dengan metode 

penelitian yang sistematis dan terarah, tujuannya adalah untuk 

mengungkapkan suatu hal yang belum diketahui secara mendalam. 

Penelitian ini akan berusaha mendeskripsikan suatu fenomena secara 

mendalam dengan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

pengamatan, dan menggunakan dokumen. 

Penelitian melalui pendekatan kualitatif merupakan usaha untuk 

mempelajari suatu permasalahan dengan kerangka berpikir induktif, dimana 

cara berpikir berangkat dimulai dari hal–hal bersifat khusus menuju ke hal–

hal yang bersifat umum. Fungsinya adalah untuk mendapatkan kesimpulan 

atas suatu permasalahan yang telah dipelajari sesuai dengan berbagai 

informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut (Krisyantono, 2006, h. 

196). 

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007, h. 4) 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

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

orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. 
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Ruslan (2006, h. 213) pun mengatakan bahwa penelitian dengan 

pendekatan kualitatif dapat dipakai untuk meneliti kehidupan masyrarakat, 

sejarah, fungsional organisasi, tingkah laku, pergerakan–pergerakan sosial, 

perisitiwa tertentu, dan hubungan kekerabatan di dalam kekeluargaan. 

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif dengan 

tujuan penelitian ini dapat memberikan data berupa fakta-fakta, sifat-sifat 

populasi, dan objek tertentu yang dapat dijelaskan secara sistematis 

(Krisyantono, 2006, h. 69). 

Data yang didapat dalam Penelitian ini digunakan untuk 

mendeskripsikan setting penelitian, baik situasi maupun informasi yang 

didapat, baik melalui ucapan dari responden, dokumen pribadi ataupun 

catatan lapangan (Suharsaputra, 2012, h. 188). 

Metode penelitian deskriptif merupakan salah satu metode penelitan 

yang sering digunakan pada penelitian yang memiliki tujuan untuk 

menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2011) “Penelitian desktiptif adalah sebuah penelitian yang memiliki tujuan 

untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang 

terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 

masalah secara aktual.” 

Peneliti pun menggunakan filsafat postpositivisme yang dijadikan 

paradigma dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini objek penelitian akan 

diteliti berdasarkan data yang berhasil didapatkan dari berbagai sumber, 
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karena dalam suatu penelitian tidak dapat menggunakan satu teori saja 

untuk mencari suatu makna. 

Menurut Creswell, penelitian deskriptif kualitatif termasuk dalam 

paradigma penelitian post-positivisme. Asumsi dasar yang menjadi inti 

paradigma penelitian  post-positivisme (Ardianto, 2016, h. 60-61) adalah:  

1. Pengetahuan bersifat konjekturan dan tidak berlandaskan apa pun. 

Kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran yang absolut. Untuk 

itu, bukti yang dibangun dalam penelitian seringkali lemah dan 

tidak sempurna. Karena itu, banyak peneliti berujar bahwa mereka 

tidak dapat membuktikan hipotesisnya, bahkan tidak jarang mereka 

mengalami kegagalan untuk menyangkal hipotesisnya.  

2. Penelitian merupakan proses membuat klaim-klaim, kemudian 

menyaring sebagian klaim tersebut menjadi klaim-klaim lain yang 

kebenarannya jauh lebih kuat. 

3. Pengetahuan dibentuk oleh data, bukti, dan pertimbangan logis. 

Dalam praktiknya, peneliti mengumpulkan informasi dengan 

menggunakan instrumen pengukuran tertentu yang diisi oleh 

partisipan atau dengan melakukan observasi mendalam di lokasi 

penelitian.  

4. Penelitian harus mampu mengembangkan pernyataan yang relevan 

dan benar, pernyataan yang dapat menjelaskan situasi yang 

sebenarnya atau mendeskripsikan relasi kausalitas dari suatu 
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persoalan. Dalam penelitian kuantitatif, membuat relasi 

antarvariabel dan mengemukakan dalam pertanyaan dan hipotesis.  

5. Aspek terpenting dalam penelitian adalah sikap objektif. Para 

peneliti harus menguji kembali metode dan kesimpulan yang 

sekiranya mengandung bias. Untuk itulah penelitian kuantitatif 

dilakukan. Dalam penelitian kuantitatif, standar validitas dan 

reliabilitas menjadi dua aspek penting yang wajib dipertimbangkan 

oleh peneliti. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menelaah dan memahami 

suatu hal, fenomena, hubungan, kegiatan, situasi yang terjadi pada subjek 

penelitian. Peneliti akan berusaha menguraikan data-data yang di dapatkan 

seperti pola perilaku, persepsi, dan aktivitas yang terjadi dalam bentuk 

deskriptif yang berupa kata dan kalimat, tidak dalam suatu bentuk maupun 

angka. Peneliti berusaha menganalisis lebih mendalam lagi mengenai 

aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh pihak Customer Relationship 

Management Suvarna Sutera dalam meningkatkan Loyalitas para Customer. 

Penggunaan paradigma post-positivisme dapat dilihat ketika peneliti 

berusaha untuk meneliti objek penelitian berdasarkan data-data yang telah 

didapatkan melalui berbagai sumber. Dengan demikian peneliti dapat 

melihat apakah penelitian tersebut memberikan hasil yang sesuai atau tidak 

terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan strategi 

komunikasi dalam customer. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara atau jalan yang yang dilakukan, 

yang memiliki langkah-langkah yang penting dan sistematis untuk 

memecahkan masalah-masalah penelitian. Metode penelitian dapat diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu 

sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisispasi masalah Sugiyono (2014, h. 6). 

Yin (2008, h. 4) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu 

upaya dalam penelitian yang mampu memberikan nilai tambah terhadap 

pengetahuan yang telah kita miliki secara unik. Hal tersebut mencakup 

tentang fenomena secara individual, organisasi, maupun politik. 

Menurut Yin (2008, h.7) ada unsur-unsur penting dalam rancangan 

penelitian dalam studi kasus, yaitu: 

1. Pertanyaan Penelitian 

2. Proposisi-proposisinya (jika ada) 

3. Unit (atau unit-unit analisisnya) 

4. Pengaitan data logis dengan proposisi-proposisi 

5. Kriteria untuk mengartikan penemuan-penemuan 

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah metode penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan tipe pendekatan 

dalam suatu penelitian yang dapat menelaah suatu kasus secara intensif, 

mendalam, mendetail, dan komprehensif (Ardianto, 2010, h. 64). Studi kasus 
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berisi uraian dan penjelasan secara komprehensif mengenai berbagai aspek 

yang ada pada seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi atau 

komunitas, suatu program, maupun suatu situasi sosial. Banyak hal mengenai 

subjek penelitian yang akan ditelaah sebanyak mungkin oleh peneliti 

(Mulyana, 2002, h. 201). 

 

3.4 Key Informan dan Informan/Unit Analisis 

Menurut Krippendorf (2011, h. 59) unit analisis adalah suatu hal yang 

diobservasi, dicatat, dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut 

batasan-batasan penelitiannya dan mengidentifikasi unit analisisnya. 

Sumber data yang telah dipilih dianggap mampu memberikan 

informasi mengenai penelitian . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

unit analisis organisasi. Unit analisis yang dipilih oleh peneliti ini didasarkan 

terhadap pertimbangan yang objektif bahwa berbagai indikator dalam 

penilaian proses penerapan aktivitas Customer Relationship Management 

dalam penelitian ini dapat dideteksi menggunakan pendekatan pada 

organisasi tersebut. 

Pemilihan key informan dan informan bertujuan untuk mengarahkan 

penelitian pada data yang spesifik dalam menjawab masalah penelitian 

sedangkan key informan yang dipilih adalah orang yang berkompeten dan 

berkaitan dengan penelitian. 

Peneliti mengambil key informan  di dalam penelitian ini berasal dari 

Pihak Manajemen Suvarna Sutera yaitu Head Manager Estate Departement 
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dan Section Head Customer Relationship Management. Ada dua orang key 

informan yang akan dimintai informasi sehubungan dengan penelitian yang 

akan diteliti yaitu Junta Sonasa selaku Head Manager Estate Departemen dan 

Erika Winda Selaku Section Head Customer Relationship Management. 

Adapun informan lain yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

penghuni selaku publik eksternal yang telah tinggal menetap di Suvarna 

Sutera. Customer yang akan diteliti adalah Megawati Aying, Dennys S, dan 

Senda Fidia. Peneliti memilih informan ini karena informan ini dianggap 

memiliki loyalitas, beliau rela tinggal di kawasan ini padahal belum banyak 

terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dan penghuni ini dianggap cukup 

aktif dalam berpendapat dan mengikuti setiap program yang diadakan oleh 

pihak manajemen. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut  John W. Creswell (2003, h. 143), terdapat langkah-langkah 

yang dapat digunakan dalam melakukan pengumpulan data yang melibatkan 

beberapa penetapan batas-batas penelitian, pengumpulan informasi melalui 

pengamatan, wawancara, dokumen serta bahan visual, dan penetapan aturan 

dalam mencatat suatu informasi yang berhasil didapatkan, serta menyangkut 

dengan objek penelitian. 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012, h. 54) Purposive Sampling 

adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan suatu 
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pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang 

tersebut dianggap paling tahu mengenai apa yang kita harapkan, atau 

mungkin data sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik 

yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan secara 

terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara 

yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan 

data yang dibutuhkan.  Percakapan yang digunakan untuk 

mendapatkan data dan informasi langsung dengan key informan 

sehingga memperoleh data yang mendalam dan maksimal 

mengenai penelitian yang dilakukan. 

Menurut Sugiyono (2010:194), wawancara dapat digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan 

melakukan pelaksanaan studi terlebih dahulu untuk menemukan 

permasalahan apa saja yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit/kecil.  

Pada fokus penelitian yang dilakukan secara wawancara 

mendalam, peneliti telah mempersiapkan beberapa daftar 
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pertanyaan terlebih dahulu. Seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, key informan yang akan digunakan adalah Pihak 

Manajemen Suvarna Sutera yaitu Head Manager Estate 

Departemen dan Erika Winda Selaku Division Head Customer 

Relationship Management . Dan informan yang akan di 

wawancara yaitu Megawati Aying, Senda Fidia, dan Dennys S. 

2. Observasi 

Menurut Krisyantono (2006, h.110), observasi adalah 

metode penggumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek 

agar dapat melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh 

objek tersebut. Observasi pun merupakan metode untuk 

menjelasan dan merinci gejala-gejala mengenai setiap hal yang 

terjadi. Pengumpulan data melalui observasi secara langsung atau 

dengan pengamatan langsung merupakan cara pengambilan data 

dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar 

lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2014, h. 154). 

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data melalui 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Peneliti 

melakukan observasi langsung di Suvarna Sutera. Observasi 

yang berlangsung di kantor Customer Relationship Management 

ketika mereka sedang melakukan komunikasi dengan konsumen, 

entah melakukan serah terima, pembayaran, dan komplain. 
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Selain itu, peneliti pun melakukan kunjungan ke rumah 

konsumen untuk dilakukan secara langsung. 

3. Studi Dokumen 

Dokumentasi merupakan metode yang mengkaji dan 

mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada 

sebelumnya dan mendukung data penelitian. Menurut 

Herdiyansyah, studi dokumentasi merupakan salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif agar mendapatkan 

gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis 

dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh 

subjek yang bersangkutan (Haris, 2009, h. 143). 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap 

berbagai macam dokumen melalui buku, artikel yang digunakan untuk 

mendukung penelitian mengenai strategi Customer Relationship Management 

Suvarna Sutera. 

 

3.6 Keabsahan Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi data untuk 

memeriksa dan menguji keabsahan data untuk menguji kesesuaian dengan 

maksud dan tujuan yang telah dibuat oleh penulis. Menurut Lexy J. Moleong 

(2012, h. 330). Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap 

hasil penelitian menurut Sugiyono (2005, h. 270) dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 
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triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan 

membercheck. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

 

3.7.Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisis data yang 

dikemukakan oleh Robert K. Yin yaitu Pattern Matching. Menurut Yin 

(2018, chap. 5) Pattern Matching merupakan tehnik analisis yang digunakan 

pada studi kasus. Salah satu teknik yang akan dilakukan adalah menggunakan 

logika pencocokan pola. Pencocokan pola ini dilakukan untuk 

mengemukakan proses dan hasil. Hal ini berfokus pada proses dan hasil 

dalam studi kasus yang diberikan berfungsi sebagai salah satu cara pada 

awalnya "bagaimana" dan "mengapa" sehingga menjadi pola yang cocok. 

 Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007, h. 248) 

merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara kerja berproses bersama 

data.  Cara kerjanya yaitu dengan mengorganisasikan data, memilah-milah 

berbagai data yang tersedia menjadi satuan yang dapat dikelola, melakukan 

sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa saja yang penting dan 

apa saja yang perlu dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceriterakan 

pada orang lain. 
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 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengacu 

kepada konsep Milles & Huberman (1992, h. 20) yaitu model interaktif yang 

melakukan klasifikasi analisis data dalam tiga langkah, yaitu :  

1. Reduksi data (Data Reduction ) 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilahan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Analisis yang dilakukan berguna untuk mempertajam, memilih, 

memfokuskan, membuang, dan melakukan penyusunan data untuk 

membuat kesimpulan akhir. 

2. Penyajian data ( Display Data ) 

Model data ini disusun sedemikian rupa untuk 

mengumpulkan berbagai macam informasi sehingga memungkinkan 

terjadinya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Model 

penelitian yang paling sering digunakan ketika melakukan 

penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif. 

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi ) 

Dalam penelitian ini proses penarikan kesimpulan dilakukan 

setelah peneliti berhasil melakukan pengumpulan data . Berdasarkan 

hasil data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang perlu 

diverifikasi kembali karena terkadang hasil data tersebut bersifat 

tentatif dan tidak pasti. Proses verifikasi dilakukan dengan melihat 

kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan 
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yang diambil tidak menyimpang. Tujuan dilakukannya 

pengumpulan data ini yaitu untuk menarik hasil keputusan 

berdasarkan makna, mencatat keteraturan, melakukan penjelasan, 

dan melakukan konfigurasi. 
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