
34 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni dimaksudkan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik (utuh), dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2008:6). 

Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena ingin memaparkan suatu 

fenomena atau peristiwa secara mendalam tanpa bermaksud mengeneralisasikan. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif berarti mengungkapkan suatu 

fenomena atau peristiwa yang terjadi secara faktual sesuai dengan hasil temuan 

yang di dapatkan. Sedangkan dasar penelitian ini yakni studi evaluatif yang artinya 

peneliti melihat implementasi suatu kebijakan atau program kerja dari serangkaian 

proses untuk kemudian dievaluasi sebagai bahan masukan kepada pihak penentu 

kebijakan.  

 Peneliti menggunakan Preparation, Implementation, Impact (PII) model 

sebagai metode evaluasi program community relations Desa Mandiri Lestari di 

Desa Kepulungan Gempol oleh PT. Coca-Cola Bottling East Java Indonesia seperti 
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yang di jelaskan pada gambar 2.1. Adapun dalam menerapkan setiap tahapan dari 

model evaluasi tersebut peneliti juga menggunakan metode analisis isi kualitatif. 

3.3 Fokus Penelitian 

Peneliti membatasi atau memfokuskan penelitian ini hanya pada program 

community relations tentang program Desa Mandiri Lestari dengan menggunakan 

model evaluasi Preparation, Implementation, Impact (PII) pada PT. Coca-Cola 

Bottling East Java Indonesia. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini dibutuhkan 

agar peneliti dalam melakukan penelitian tidak melebar. Alasan mengapa peneliti 

memilih memfokuskan penelitian ini pada program community relations Desa 

Mandiri Lestari, mengingat adanya permasalahan yang terjadi antara komunitas 

lokal dengan perusahaan yang menyebabkan berhentinya program community 

relations tersebut. 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Coca-Cola Bottling East Java Indonesia dan 

Desa Kepulungan sebagai tempat berlangsungnya program community relations 

Desa Mandiri Lestari. Waktu penelitian ini berlangsung pada bulan Mei tahun 2017. 

3.5 Subjek & Informan Penelitian 

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan teknik purposive sampling 

dalam menentukan subjek penelitian. Artinya peneliti menentukan subjek dengan 

pertimbangan, subjek terpilih tersebut dianggap paling tahu tentang permasalahan 



36 
 

yang diangkat oleh peneliti. Subjek penelitian melalui purposive sampling ini ialah 

dari pihak perusahaan PT. Coca-Cola Bottling East Java Indonesia. 

Adapun subjek yang dipilih dalam penelitian setidaknya memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

1. Sebagai pihak yang ditunjuk oleh PT. Coca-Cola East Java 

Indonesia baik dari struktur internal atau eksternal dalam 

menangani community relations di Desa Kepulungan terkait 

Desa Mandiri Lestari. 

2. Memiliki wewenang pada program Desa Mandiri Lestari 

mencakup perencanaan, pelaksanaan hingga pengontrolan 

program. 

Dari kriteria tersebut diatas diperoleh subjek sebagai berikut : 

1. Fatimah Zahra, S.T selaku kepala bagian Public Affairs & 

Communications PT. Coca-Cola Bottling East Java Indonesia 

2. Nur Hidayat selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur 

Abadi yang ditunjuk perusahaan untuk menjadi mentor. 

Sedangkan dalam penelitian, peneliti membutuhkan informan penelitian yakni 

orang lain yang memahami informasi objek dan dapat memberikan informasi 

tentang implementasi program maupun permasalahan yang diangkat peneliti. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan 

penelitian, yaitu : 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan peneliti ialah 

observasi pasif, yaitu peneliti mendatangi lokasi penelitian dan 

mengamati subjek tanpa ikut terlibat dalam kegiatan atau program 

Desa Mandiri Lestari. Teknik ini dirasa tepat untuk digunakan dalam 

proses penelitian agar peneliti dapat mengetahui bagaimana aktivitas 

warga  yang terdampak program community relations dalam 

menerapkan  program Desa Mandiri Lestari ditinjau dari model 

evaluasi planning, implementation, impact (PII). Hal yang akan di 

observasi peneliti mencakup bagaimana kondisi alat dan bahan 

kebutuhan progam Desa Mandiri Lestari yang telah disediakan 

perusahaan, serta melihat adakah dampak yang terjadi pada aktivitas 

warga dalam  kesehariannya mengingat program tengah berhenti sejak 

awal tahun 2017. 

2. Wawancara Semistruktur 

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung 

kepada subjek secara lisan. Peneliti akan membuat sendiri draft 

wawancara yang merupakan garis besar permasalahan. Kemudian 

pertanyaan akan dikembangkan secara mendalam (in dept interview) 
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sesuai dengan jawaban dari subjek untuk mengetahui permasa lahan 

lebih dalam. Dalam melakukan wawancara, hal yang akan menjadi 

bahan wawancara dalam melakukan penelitian meliputi bagaimana 

keberlangsungan program community relations ditinjau dari model 

evaluasi planning, implementation, impact (PII) pada Desa Mandiri 

Lestari di Desa Kepulungan. 

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder atau pendukung sebagai pelengkap data lainnya. Data-data 

yang dimaksudkan dapat berupa arsip, foto dokumentasi kegiatan 

community relations. 

3.7 Teknik Analisa Data 

Teknis analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu model 

Miles and Huberman : 

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan upaya peneliti dalam melakukan 

pemeriksaan data dengan beberapa kegiatan dengan cara merangkum, 

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

penting, dicari tema dan polanya. 

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan yang dijalankan dengan 

mengelompokkan data. Selanjutnya dapat dikategorikan bahwa 
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penyebab utama yang mempengaruhi subjek penelitian dalam 

permasalahan yang telah diteliti. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan 

yang dikemukakan ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel (Sugiyono, 2014:92). 

3.8 Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini metode keabsahan data yang digunakan peneliti ialah 

Trianggulasi Sumber. Triangulasi Sumber ialah teknik pengujian kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber (Sugiyono, 2014:127). Data yang terkumpul melalui teknik wawancara 

kepada subjek tentang program community relations  melalui model evaluasi PII 

akan di deskripsikan serta dikategorisasikan berdasarkan pandangan subjek mana 

yang sama ataupun berbeda. 

 


