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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative 

research).Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study). 

Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai 

aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas) 

suatu program atau suatu situasi sosial, Mulyana (2010-2011), Sekaran 

(2006:46) studi kasus merupakan analisis mendalam dan konseptual 

terhadap situasi yang mirip dengan organisasi lain, dimana sifat dan 

definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam 

situasi saat ini. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan Santos Ltd Sampang yang 

berkantor cabang di Jl. Jenderal Sudirman Kav 9 Jakarta 10270 Ratu Plaza 

Office Tower, 4th dan alamat pusat operasi lapangan di Wisma Bumi 

Mandiri Lantai 7th #709-710 Jl. Basuki Rachmat 129-137 Surabaya serta 

berwilayah kerja di Sampang Block, Offshore East Java Sea. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

Primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan 

berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data dan 

data sekunder 
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merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak dimana 

data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, Wibisono 

(2003). 

Data primer dalam penelitian berupa hasil wawancara, sedangkan Data 

Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan program 

tanggung jawab sosial Santos Ltd. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimulai setelah rancangan penelitian 

diformalitaskan. Pengumpulan data ini dapat berupa data primer dan 

sekunder, Wibisono (2003). Data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan teknik pengumpulan: 

- Wawancara (interview) 

Wawancara tersebut dilakukan secara langsung dengan kepala bagian 

yang terkait dengan Tanggung Jawab Sosialperusahaan Santos Ltd 

Sampang. 

- Dokumentasi 

Dokumentasi berupa laporan program Tanggung Jawab Sosialyang 

diperoleh dari website atau catatan perusahaan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2006:149) merupakan alat 

bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan Data. Sedangkan menurut 

Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah 
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dan hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga mudah diolah.Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal 

ini adalah pedoman wawancara dan laporan tanggung jawab sosial atau 

CSR. 

Langkah wawancara: 

a) Membuat list pertanyaan berkenaan dengan penyusunanCorporate 

Social Responsibility. 

b) Menyusun jadwal pertemuan dengan bagian CSR atau Tanggung 

jawab sosial yang diatur oleh bagian kehumasan Santos. 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data menurut Patton dalam Moleong(2008:103) merupakan 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Menurut Bogdan dan Biklen dalam 

Moleong (2007:248) Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerjadengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yangpenting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Analisis Proses Penyusunan program Tanggung jawab Sosial atau CSR 

a) Mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyusunan CSR 

perusahaan Santos Ltd Sampang 
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b) Bagaimana peran induk dalam proses penyusunan 

c) Bagaimana peranan pemerintah terhadap penyusunannya. 

2. Analisis Jenis Program Tanggung jawab Sosial yang ada di KKKS 

Santos Ltd sesuai ISO 26000 dengan membandingkan 4 point tujuan 

inti, meliputi: 

a) Konsisten dalam pembangunan keberlanjutan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

b) Memerhatikan kepentingan dari para Stakeholer, baik stakeholder 

internal maupun eksternal. 

c) Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma 

internasional. 

d) Terintegrasi diseluruh aktifitas organisasi dalam pengertian ini 

meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa 

3. Analisis Pelaporan yang meliputi pengukuran, pengungkapan dan 

penyajian laporannya. 

4. Menarik Kesimpulan. 


