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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

PT. Kievit Indonesia merupakan sebuah perusahaan berskala 

internasional yang bergerak di bidang industry bahan dasar pangan yang 

berlokasi di Jln. Merpati no.1, Mangunsari Sidomukti – Salatiga. 

Perusahaan ini sudah aktif menjalankan program CSR sejak tahun 2005 

hingga saat ini. Oleh karena itu peneliti akan meneliti bagaimana 

implementasi dari program tersebut dan bagaimana dampak yang timbul 

dari hasil penerapan program CSR dalam peningkatan citra PT. Kievit 

Indonesia. 

Pengambilan data dilakukan pada tempat-tempat pelaksanaan 

program CSR yaitu Pemberian gizi tambahan pada balita dan kerjasama 

perusahaan dengan karangtaruna yang ada di wilayah Cabean, Klaseman 

Salatiga. Penelitian dilakukan mulai tanggal 12 Desember 2014 sampai 

dengan 30 Maret 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui 

observasi, wawancara, pendokumentasian, dan penyebaran kuisoner 

kepada pihak-pihak terkait. Untuk lebih lengkapnya mengenai waktu dan 

kegiatan yang dilakukan disampaikan pada sub bab teknik pengumpulan 

data. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif karena 

penelitian ini memerlukan kedalaman data dengan penggunaan rumus 5W 

+ 1H (Who, What, Where, When, Why, and How). Penelitian kualitatif 

ibarat apa dibalik berita, artinya penelitian ini bukan hanya sebuah 

dongeng atau cerita fiksi, melainkan hasil analisis kualitatif dengan 

berpedoman pada prosedur-prosedur atau elemen-elemen yang sudah 

ditentukan sebagai sebuah penelitian ilmiah. (Ardianto, 2010:59) 
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Jenis Penelitian ini dipilih karena peneliti ingin melihat penerapan 

program CSR dan dampak implementasi program CSR tersebut dalam 

pembentukan citra perusahaan tidak dengan hasil pengukuran data-data 

statistik, tapi dengan fenomena yang muncul dalam suatu masyarakat. 

Fenomena yang muncul di masyarakat dapat terlihat saat peneliti 

diposisikan sebagai instrumen penelitian yang terjun langsung ke 

lapangan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran kajian adalah kehidupan 

sosial sebagai salah satu kesatuan secara menyeluruh. Oleh karena itu 

pendekatan kualitatif merupakan metode yang tepat untuk penelitian ini.  

Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum 

yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam 

kehidupan sosial. (Rudito, 2013:78). 

3.2.2 Pendekatan Penelitian  

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah metode Studi Kasus. 

Metode ini menelaah suatu kasus secara mendalam, intensif, dan 

komprensif. Studi kasus memberikan deskripsi tentang individu, individu 

ini biasanya adalah orang namun juga bisa sebuah perusahaan, sekolah dan 

lingkungan sekitar. sejumlah lembaga akan dianalisis secara mendalam 

dengan melakukan pengamatan.  (Ardianto, 2010:64) 

3.3 Unit Amatan dan Unit Analisa 

Dalam buku Konstruksi teori menjelaskan Unit Analisis merupakan 

hakikat dari populasi yang tentangnya hasil penelitian berlaku, didalamnya 

menghimpun informasi dan dari padanya peneliti menarik kesimpulan 

(Ihalaw, 2008: 158). Pada penelitian unit analisanya adalah Program CSR 

yang dibuat oleh PT. Kievit Indonesia, dimana pada kedua program yaitu 

Pemberian Makanan Tambahan dan Pemberdayaan Karangtaruna Upoyo 

Upo menjadi objek analisanya. 
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Unit amatan merupakan sesuatu yang dijadikan sumber untuk 

memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang 

situasi analisis (Ihalaw, 2008: 162). Disini semua anggota sampel belum 

tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel, 

disebabkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sehingga pada penelitian 

ini digunakan tekhnik Sampling Purposif  dimana teknik ini mencakup 

orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat 

berdasarkan tujuannya (Bungin, 2010: 158). Pada penelitian ini yang 

dijadikan unit amatan adalah departemen General Affair yang bertugas 

dipabrik dan berhubungan langsung dengan pemerintah Kecamatan 

Sidomukti, Kelurahan Mangunsari Salatiga dan warga sekitar. Serta para 

Kader Posyandu dan Koordinator Karangtaruna karena dirasa merekalah 

yang mengetahui bagaimana proses kerjasama dan proses berjalannya 

program CSR tersebut. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam (intensive/depth interview) adalah teknik 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka 

langsung dengan informan agar  mendapatkan data lengkap dan 

mendalam, wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi 

(berulang-ulang) (Ardianto, 2010:178). Wawancara Informan 

Kunci (Key Informant Interview) dimana wawancara terdiri dari 

serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap individu-

individu tertentu yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki 

pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan 

wilayahnya (Suharto, 2009: 91). Kemudian teknik wawancara yang 

digunakan menggunakan wawancara terstruktur dimana wawancara 

tidak mengajukan pola dan aturan tertentu dalam mengajukan 

pertanyaan.  
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Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai General Affair 

dari PT. Kievit Indonesia, stakeholder dari masing-masing program 

CSR, serta pihak- pihak yang bersangkutan, dalam hal ini 

pemerintah seperti Lurah yang menjadi penengah antara 

perusahaan dan masyarakat karena Pemerintah bertugas sebagai 

pihak  pendamping  yang berwenang untuk mengawasi kegiatan 

perusahaan.  Setelah dilakukan wawancara, maka akan dibuat 

proses mengkoding hasil wawancara, dalam kegiatan ini peneliti 

akan membaca ulang seluruh material wawancara dan mencoba 

mendapatkan garis besar atau gambaran umum hasil wawancara.  

2. Observasi Lapangan 

Observasi atau pengamatan lapangan (field observation) adalah 

kegiatan yang setiap saat dilakukan dengan kelengkapan panca 

indra yang dimiliki. Observasi difokuskan untuk mendeskripsikan 

dan menjelaskan fenomena penelitian, fenomena ini mencakup 

interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi diantara subjek 

yang diteliti (Kriyantono, 2010: 110).  Pada penelitian ini 

dilakukan observasi nonpartisipan dimana seorang peneliti hanya 

berperan sebagai “penonton” saja tidak terjun sebagai “pemain”. 

Dari metode tersebut peneliti dapat mengamati secara seksama 

bagaiman tanggapan dari kalayaknya terhadap program CSR yang 

dilakukan PT. Kievit Indonesia. 

3. Dokumen & Foto  

Dokumen terdiri atas tulisan pribadi, seperti surat-surat dan 

dokumen resmi yang terkumpul ditiap kantor dan lembaga. Bentuk 

dokumen tersebut merupakan sebuah catatan yang telah berlalu. 

Selain dokumen, foto merupakan alat untuk “membekukan” suatu 

situasi pada kejadian tertentu. Foto dapat menggambarkan situasi 

yang sebenarnya (Nasution, 2003;85). Pada penelitian ini dokumen 

dan foto dapat diperoleh dari dokumentasi arsip perusahaan 
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mengenai kegiatan CSR, para kader PMT, dan koordinator 

Karangtaruna hanya digunakan sebagai tambahan data.  

 

3.4.2 Jenis Data 

Data untuk sebuah penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber 

dengan latar data yang berbeda. Data dapat bersumber dari dalam 

organisasi ysng dinamakan sumber atau data intern dan dari luar organisasi 

yang dinamakan sumber atau data ekstern. Sumber data (ekstern) 

dibedakan atas sumber data primer dan  sumber data sekunder. (Silalahi, 

2009: 289- 291) 

 Sumber Primer 

Sumber primer merupakan suatu objek atau dokumen original 

material mentah dari pelaku yang disebut “first-hand information ”. 

Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi 

(Silalahi, 2009:289). Pada penelitian ini sumber primer yang akan 

diperoleh peneliti adalah hasil wawancara mendalam kepada General 

Affair selaku pembuat dan pelaksana program CSR yang dilakukan 

oleh PT. Kievit Indonesia.  

Hasil wawancara mendalam kepada kader PMT dan koordinator 

Karangtaruna yang secara langsung mengetahui kegiatan tersebut. 

Kemudian hasil wawancara kelompok yang dilakukan kepada 

Paguyuban Upoyo Upo yang didalamnya terdapat petinggi Kelurahan, 

RW, RT setempat. Sumber primer di dapat dari hasil observasi yang 

dilakukan peneliti kepada masyarakat sekitar perusahaan. 

 Sumber Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan 

kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian 

dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau 

pembahasan materi original atau “second-hand informaint” ( Silalahi, 

2009:290).   
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Dalam penelitian ini sumber sekunder yang berupa artikel-artikel 

dalam surat kabar, arsip perusahaan (contoh publikasi dan 

dokumentasi kegiatan), serta publikasi pemerintah dalam hal ini 

adalah dari Kelurahan dan Kecamatan. Serta data olahan lain yang 

mendukung penelitian ini. 

 

3.5 Sumber Informasi  

Sumber penelitian merupakan orang, instansi, atau data yang 

tersedia yang dapat memberikan informasi yang diperoleh melalui 

wawancara/ perekaman. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

pemberi informasi  yaitu : 

- Agus Subekti, General Affair PT.Kievit Indonesia 

- Vanny, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (KASIKESRA) 

Kelurahan   Mangunsari 

- Maria, KASUBAG Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Daerah 

- Imam, Koordinator Karangtaruna Upoyo Upo 

- Kader Posyandu RW 9 dan 14 Mangunsari – Salatiga 

- Masyarakat RW 14 dan RW 9 sebanyak 35 orang 

- Anggota Karangtaruna Upoyo Upo sebanyak 15 orang 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. 

Menyusun berarti menggolongkannya pada pola, tema atau kategori. 

Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, 

menjelaskan pola atau kategori, mecari hubungan antara berbagai konsep. 

(Nasution, 2003: 126) 

 

3.6.1 Metode Analisa Interaktif 

Menurut Nasution (2003) analisis data dalam penelitian kualitatif 

harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dilapangan harus 

dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. Salah satu cara yang  dapat 
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dianjurkan ialah dengan mengikuti langkah-langkah berikut mengikuti 

model Miles and Huberman : 

1. Reduksi data (Data Reduction ) 

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan-

laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih-pilih hal pokok, 

difokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema atau polanya. 

Dalam hal ini peneliti akan mengelompokan opini publik terhadap 

program CSR PT. Kievit Indonesia yang dapat mempengaruhi 

citranya. 

2. Penyajian data ( Display Data ) 

Agar dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian tertentu 

dari penelitian itu harus diusahakan membuat berbagai macam 

matriks, grafik, networks, dan charts. Dengan demikian peneliti 

dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. 

Pada tahap ini peneliti akan melakukan cross-check mengenai 

sumber-sumber data penggambaran opini publik terhadap citra PT. 

Kievit Indonesia.  

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi ) 

Jadi dari data yang diperolehnya sejak awal akan ditarik 

kesimpulan, kesimpulan itu mula-mula masih tentatif, kabur, 

diragukan. Akan tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan itu 

lebih grounded. Selama penelitian masih berlangsung kesimpulan 

senantiasa harus diverivikasi. 
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3.6.2 Metode Trianggulasi  

Dalam pengelolaan kualitas penelitian dibutuhkan sekali proses 

pengumpulan data sehingga menemukan data yang benar-benar valid dan 

nyata. Kualitas penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dilakukan 

dengan menggunakan Triangulasi sumber data. Teknis Trianggulasi lebih 

mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. (Bungin, 

2011;203). Dalam penelitian ini akan menggunakan metode Trianggulasi 

berupa : 

- Trianggulasi Sumber Data  

Dilakukan dengan  membandingkan dan mengecek baik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara 

yang berbeda. Pada penelitian ini akan dilakukan pembandingan data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara, terdapat 6 narasumber 

dengan 35 warga pengguna posyandu dan 15 remaja karangtaruna. 

Kemudian membandingkan keadaan dan persepktif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang 

pemerintahan. Begitu halnya dengan penelitian ini masyarakat yang 

diwawancari dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda-

beda pula. 

- Trianggulasi Metode 

 Mengacu pada pendapat Patton dalam Bungin (2011) mengatakan 

bahwa Tianggulasi menggunakan strategi dapat dilakukan dengan cara 

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang sama. Pada tahapan  ini 

peneliti akan  menginterview dan melakukan observasi dengan 

masyarakat sekitar yang menggunakan kedua program CSR tersebut. 

Dokumen melalui beberapa arsip berupa dokumentasi foto akan 

melengkapi data yang ada.    

 


