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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek peneliti misalnya, perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secar 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2006: 6).  

Penelitian kualitatif pada tataran organisasi dalam hal ini dapat melengkapi 

penelitian dengan informasi untuk memperkirakan dan merancang strategi yang 

berhubungan dengan organisasi yang sulit tembus. Metode interpretasi dapat 

digunakan untuk meng-generalisasikan temuan secara mendalam ke dalam beberapa 

kompleksitas jalannya sebuah organisasi. Salah satu keuntungan dari berbagai 

penelitian adalah dapat untuk mengidentifikasi kerja kelompok dalam aktivitas 

organisasi. 
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3.1.2 Tipe dan Dasar Penelitian  

 Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif, karena peneliti akan 

mendiskripsikan dan menggambarkan tentang Aktivitas Community Relations Sebagai 

Bagian dari Corporate Social Responsibility  yang dilakukan oleh PT. TPPI. 

Dasar penelitian ini menggunakan metode naturalistik, yang berarti 

penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau natural setting 

(Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini, peneliti dapat mencari dan menemukan 

pengertian atau pemahaman tentang Aktivitas Corporate Social Responsibility 

sebagai bagian dari Community Relations di PT. Trans-Pacific Petrochemical 

Indotama. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 April – 10 Mei 2017 di perusahaan PT. 

TPPI (Trans-Pasific Petrochemical Indotama) yang terletak di Desa Remen Tasik 

Harjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Yang bergerak dalam minyak dan gas 

(migas). Peneliti melakukan penelitian di perusahaan ini dikarenakan perusahaan ini 

memiliki program yang menunjang masyarakat (public eksternal) dalam menumbuh 

kembangkan perekonomian daerah setempat. 

3.3 Subjek Penelitian  

Untuk menentukan dalam subjek dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

purposive sampling. Dalam penelitian ini, peneliti memilih subjeknya secara khusus 

berdasarkan ciri dan karakteristik yang dibutuhkan.  Subjek penelitian adalah 
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seseorang yang dianggap dapat memberikan informasi atau fakta yang berkaitan 

dengan kegiatan. Adapun karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Memiliki jabatan sebagai kepala bagian yang terlibat pada proses kegiatan 

Program Bank Sampah dan Pemberdayaan SDM PT. Trans-Pasific 

Petrochemical Indotama 

2. Mengetahui perkembangan dari kegiatan Corporate Social Resposibilty 

Bank Sampah dan Pelatihan magang PT. Trans-Pasific Petrochemical 

Indotama 

3. Mengikuti program Corporate Social Responsibility Bank Sampah dan 

Pelatihan Magang PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama 

4. Merasakan hasil yang diperoleh setelah mengikuti program Corporate 

Social Responsibility Bank Sampah dan Pelatihan Magang 

3.4  Teknik Pengumpulan Data  

 Pengambilan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik yang 

biasanya terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen (Bungin, 

2008: 139). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik, antara lain: 

3.4.1 Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan indera 

penglihatan yang berarti tidak memberikan pertanyaan langsung. Peneliti 
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mengamati pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya pada 

realisasi aktivitas kehumasan pada masyarakat komunitas lokal. 

3.4.2 Wawancara  

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu peneliti 

melakukan percakapan secara intensif dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian dan jawaban dari subjek 

penelitian dicatat atau direkam dengan alat perekam. Wawancara akan 

dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang bersifat terbuka atau 

tidak terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi sedalam-

dalamnya dan rinci dari subjek, mengenai aktivitas Community Relations 

sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility. 

3.4.3 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak 

langsung, yaitu berupa pengumpulan data dari arsip tertulis (dokumen) PT. 

TPPI Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban yang diperoleh pada saat penelitian, 

yaitu berkaitan dengan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. 

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap hasil penelitian dari wawancara. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang 

bermakna sehingga dapat dipahami. Pengeretian analisis data kualitatif 
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menurut Bogdan & Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang 

khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan 

yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori 

yang digunakan.  

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun komponen-komponen dalam 

menganalisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3: Analisis Model Interaktif (Sugiyono, 2009). 
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a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimulai dengan mencari dan mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya, yang didapat dari hasil observasi dan wawancara 

terhadap subjek penelitian. 

 

b. Reduksi Data 

Reduksi data bertujuan untuk menyeleksi atau menyederhanakan data 

yang diperoleh selama pengumpulan data di lapangan, yang berarti peneliti 

hanya memilih dan memfokuskan pada hal-hal pokok dan penting saja. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan 

atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini 

peneliti berupaya mengklasifikasikan data sesuai dengan pokok 

permasalahan dan menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. 

d. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisi 

data. Pada bagian ini, peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. 
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3.6 Uji Keabsahan Data  

 Keabsahan data didapatkan dengan menelaah seluruh data yang ada dari 

berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan sebagainya. Untuk mencari 

keabsahan data dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan Triangulasi. Dari 

tiga jenis triangulasi, peneliti memilih untuk menggunakan triangulasi sumber, 

yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi. 


