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  BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism. Guba dalam Gunawan 

(2017. h. 50) berpendapat bahwa paradigma post-positivism adalah sebuah aliran 

yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan dari positivism yang hanya 

mengandalkan kemampuan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Post-

positivism menekankan hasil penelitian dengan pembuktian dari teori. 

a. Ontologi 

 Secara ontologi, aliran post-positivsm ini bersifat critical 

realism atau memandang bahwa realitas memang ada dalam dunia 

nyata sesuai dengan hukum alam, tetapi juga terdapat hal yang 

tidak benar.  

b. Epistemologi 

 Selanjutnya, dijelaskan secara epistemologi yaitu hubungan 

antara peneliti dengan objek penelitian tidak dapat dipisahkan. 

Hubungan antara peneliti dengan objek penelitian harus bersifat 

interaktif, dengan catatan peneliti harus bersifat netral. 

c. Metodologis 

 Asumsi metodologi dalam paradigma ini adalah bagaimana peneliti 

mendapatkan ilmu tentang objek pengetahuan. Metode apa yang 
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digunakan peneliti agar dapat menjawab rumusan masalah diawal 

penelitian, untuk dapat diuji secara empiris. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

 Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan pola berpikir induktif, 

yaitu pemikiran yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju 

hal-hal yang umum. Selain itu menurut Marshal dalam Hendri (2009) 

mendefinisikan riset kualitatif sebagai proses yang dilakukan guna menghasilkan 

pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas dalam suatu masalah.  

 Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Hal ini 

digunakan karena yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah kedalaman data 

dari proses penelitian, baik yang diperoleh dari lisan atau kata-kata tertulis dari 

sumber data penelitian mengenaik objek yang diteliti, yaitu bagaimana PT 

Gogobli Asia Teknologi melaksanaan pembinaan hubungan dengan pelanggan 

melalui strategi customer relationship management dalam upaya membangun 

loyalitas pelanggan. 

Pendekatan kualitatif yang peneliti pilih juga mendukung penelitian 

deskriptif dalam menggambarkan hasil penelitian sesuai rumusan masalah yang 

ada, yaitu “bagaimana strategi Customer Relationship Management PT. Gogobli 

Asia Teknologi dalam membangun customer loyalty?” 
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3.3 Sifat Penelitian 

 Dalam melakukan sebuah penelitian, memilih sifat penelitian yang sesuai 

dan tepat merupakan hal yang paling mendasar untuk dilakukan, sehingga dapat 

menghasilkan hasil yang mengandung kebenaran dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Menurut Bungin (2011. h.65) menjelaskan bahwa sifat 

penelitian merupakan unsur terpenting dalam melakukan sebuah penelitian,  

dalam sifat penelitian akan menentukan cara apa dan bagaimana mengumpulkan 

data yang diperlukan, sehingga penelitian dapat menyajikan informasi yang 

kredibel dan juga mendasar. 

 Sifat penelitian yang penulis gunakan guna mendapatkan hasil penelitian 

yang diharapkan adalah dengan menerapkan sifat penelitian deskriptif. Dalam 

kutipan Isaac dan Michael dalam Rakhmat (2009. h.22) mengemukakan bahwa 

tujuan dari sifat penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara 

sistematis fakta atau karakteristik populasi atau bidang secara faktual dan cermat. 

 Penelitian deskriptif tidak mencari atau menghubungkan hubungan antara 

dua variabel dan tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Yang dilakukan 

dalam penelitian dengan sifat deskriptif adalah memaparkan sebuah situasi atau 

peristiwa. Rakhmat (2002. h.25) menjelaskan kegunaan dari penelitian dengan 

sifat deskriptif, diantaranya: 

1. Mengumpulkan informasi yang konkrit secara rinci yang melukiskan 

situasi yang ada 
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2. Mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi dan praktek yang 

berjalan 

3. Membuat perbandingan dan mengevaluasi  

4. Menentukan tindakan yang dilakukan oleh orang lain dalam 

menghadapi suatu masalah yang sama, dan belajar dari pengalaman 

mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang 

akan datang. 

Dari definisi dan kegunaan yang telah dipaparkan, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sifat penelitian deskriptif adalah sebuah sifat yang 

digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menggambarkan secara sistematis fakta 

aktual yang ada secara rinci. Sifat penelitian deskriptif dipilih penulis sebagai sifat 

yang digunakan karena sifat ini dapat membantu penulis dalam menggambarkan 

hasil penelitian yang akan dilakukan secara rinci dan mendetail berupa jawaban 

mengenai strategi Customer Relationship Management apa saja yang dilakukan 

oleh PT. Gogobli Asia Teknologi dalam rangka membina hubungan dengan 

pelanggannya untuk membentuk loyalitas. 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang 

menurut Yin dalam Gunawan (2017. h. 115) adanya keinginan dan tujuan peneliti 

untuk mengungkapkan secara terperinci  dan menyeluruh terhadap objek yang 

diteliti. Kembali Yin mengungkapkan, penelitian studi kasus adalah sebuah 

metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang 
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terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilakukan ketika batasan antara 

fenomena dan konteks belum jelas dan menggunakan berbagai sumber data 

sebagai penguat, atau studi kasus bisa berarti suatu metode dalam melakukan 

penelitian yang melakukan suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan 

dan menginterpretasikan sebuah kasus secara apa adanya dan terperinci. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyelesaikan 

penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya: 

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara sebagai 

sumber data primer. Narbuko dan Achmadi (2008. h.83) 

mendefinisikan wawancara sebagai proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi dan keterangan yang diberikan. 

Bentuk wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara 

mendalam, agar mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan 

penelitian, yang menurut West dan Turner (2008. h.83) menjelaskan 

bahwa wawancara mendalam merupakan sebuah metode yang 

memungkinkan pewawancara untuk bertanya kepada responden, 
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dengan harapan untuk mendapatkan informasi terkait fenomena yang 

diteliti.  

2. Observasi 

Selain mengumpulkan data dengan melakukan wawancara 

mendalam, peneliti juga melakukan observasi nonpeserta, yang 

bertujuan untuk melihat serta mengamati sendiri situasi yang 

sebenarnya terjadi dilapangan guna melengkapi data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. Selain itu, observasi menjadi salah satu teknik 

yang dapat membantu menjelaskan dan merinci suatu gejala yang 

terjadi, sehubungan dengan sifat penelitian yang deskriptif. 

 

3.6 Key Informan 

Key informan merupakan orang yang berkompeten dan memiliki 

pemahaman yang baik terkait data, informasi dan fakta didalam objek penelitian 

yang diteliti. Maka dari itu, berdasarkan tema penelitian ini adalah strategi 

customer relationship, maka key informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Terry Koh 

Narasumber ini menjabat sebagai Chief Business Development Officer 

(CBDO) di PT. Gogobli Asia Teknologi. Beliau bertanggungjawab dalam 

pengembangan bisnis, selain itu juga fokus pada implementasi program 

CRM. 
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3.6  Informan 

 Selain itu, dibutuhkan informan yang merupakan pihak-pihak yang terkait 

guna memberikan informasi untuk mendukung penelitian ini. Informan dalam 

penelitian ini diantaranya: 

1. Nurul Hamidah 

Narasumber ini ada pada posisi Marketing Communication, narasumber 

ini dipilih karena ia bertanggungjawab dalam menangani dan 

implementasi program CRM di PT. Gogobli Teknologi Asia. 

2. Mie Tjhin 

Narasumber Ini Merupakan Public Relation Manager Di Artha Graha. 

Pemilihan Narasumber Ini Bertujuan Untuk Dapat Menjelaskan Dan 

Menjabarkan Strategi Perencanaan Aplikasi CRM Yang Baik. Narasumber 

Ini Dipilih Menjadi Narasumber Ahli. 

3. Yayang 

Narasumber ini dipilih karena Bapak Yayang merupakan pengguna 

Gogobli dengan pembelian partai besar.  

4. Riska Nawulan 

Narasumber ini dipilih karena ia beberapa kali menggunakan Gogobli 

untuk keperluan pribadi. 

 

3.7 Teknik Analisa Data 

 Setelah mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian, tahapan 

selanjutnya dalam penelitian ilmiah adalah dengan menganalisis data yang didapat 
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tersebut. Definisi analisis data menurut Patton dalam Moleong (2009. h. 190) 

adalah tahap mengurutkan dan mengintergrasikan data kedalam pola dan kategori, 

dan menguraikan sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditarik 

kesimpulannya, kemudian dapat dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

 Menurut Maulidi (2016) data kualitatif umumnya berbentuk pernyataan 

kata-kata atau gambaran tentang sesuatu yang yang disampaikan dengan lisan atau 

tulisan. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana menganalisis pernyataan dalam 

bentuk kata-kata atau tulisan tersebut. Taraf ukur dari penting atau tidaknya suatu 

data dapat dilihat apakah data tersebut dapat menjawab masalah dari sebuah 

penelitian. 

 Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan memilah data yang 

sudah tersedia dari berbagai sumber mengenai PT Gogobli Asia Teknologi 

melalui website, media sosial yang dikelola langsung oleh Gogobli, serta dengan 

melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. 

 Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti menyusun pertanyaan 

yang akan ditujukan kepada informan kunci. Untuk melengkapinya, peneliti juga 

melakukan observasi mengenai kegiatan customer relationship management yang 

diaplikasikan pada media mereka.  

Analisis data kualitatif menyangkut identifikasi apa yang menjadi 

perhatian lebih (concern) dan apa yang menjadi persoalan (issues). Dalam 
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melakukan identifikasi ini terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan 

berdasarkan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015. h. 338) yaitu: 

1. Data reduction atau reduksi data, yaitu data yang dikumpulkan 

masih bersifat mentah, kemudian disederhanakan menggunakan 

pola tertentu sehingga menjadi lebih mudah untuk di analisis. Data 

data tersebut didapat dari hasil wawancara, observasi dan lainnya 

kemudian peneliti akan memilah, mengkategorikan data-data yang 

telah didapat tersebut. 

2. Data display atau penyajian data, merupakan tahap setelah data 

kasar atau mentah sudah dikategorikan. dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat,  bagan, 

hubungan antar kategori, atau sebagainya. tahap penyajian data 

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dalam 

sebuah penelitian. 

3. kemudian langkah selanjutnya adalah conclusion drawing atau 

verification, langkah ini merupakan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi dari data yang telah dikategorikan dan disajikan. 

 

 3.8 Teknik Keabsahan Data 

Tahap pemeriksaan keabsahan data perlu dilakukan sebelum 

memasuki tahap penafsiran. Hal ini ditujukan agar data penelitian yang 

akan ditafsirkan benar-benar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari 
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segala sisi. Moleong (2009. h. 171) mengatakan bahwa keabsahan data 

merupakan hasil pembaharuan dari konsep validasi dan realibilitas 

penelitian yang disesuailan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan 

paradigma. 

 Uji keabsahan data menurut Sugiyono (2015. h. 363) adalah metode 

yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, reliabel 

dan objektif.  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data untuk 

mendapatkan data yang absah. Juga berdasarkan pemaparan Sugiyono 

(2015. h. 372) triangulasi data adalah pengecekan yang dilakukan terhadap 

data yang didapat dari beberapa teknik dalam pengumpulan data sehingga 

terdapat triangulasi sumber, waktu dan teknik pengumpulannya. 
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