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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

Post-Positivisme. Menurut (Creswell, 2016, p.7) paradigma ini didasarkan pada 

pandangan bahwa suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi itu merupakan 

sebuah akibat dari suatu hal tertentu. Paradigma ini menentang gagasan 

tradisional mengenai kebenaran absolut ilmu pengetahuan. Paradigma ini 

meyakinkan adanya sebuah hubungan sebab-akibat atas sesuatu hal. Paradigma 

post-positivisme ini bersifat reduksionistis yang berorientasi dalam mengecilkan 

sebuah gagasan yang ada sehingga dapat diuji atau diperiksa lebih lanjut. 

Paradigma ini juga merupakan paradigma yang ingin memperbaiki 

kekurangan dan kelemahan yang ada pada positivisme, di mana yang hanya 

mengandalkan kemampuan pada pengamatan secara langsung terhadap objek 

yang diteliti. Fokus utama dari paradigma ini adalah identifikasi dan memberikan 

penilaian terhadap munculnya suatu permasalahan atau fenomena yang diangkat 

dalam sebuah penelitian. 

Menurut Phillips and Burbules terdapat beberapa asumsi yang mendasari 

paradigma post-positivisme (Creswell, 2016, p.10): 
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1. Pengetahuan yang ada bersifat konjektural dan tidak berlandaskan 

pada apapun. Dalam sebuah penelitian tidak ada kebenaran 

absolut, sehingga bukti yang dibangun sering kali lemah dan tidak 

sempurna. 

2. Penelitian merupakan sebuah proses dalam membuat klaim-klaim 

dan menyaringnya, serta membuat klaim lain yang memiliki 

kebenaran yang jauh lebih kuat. 

3. Pengetahuan yang ada dibentuk oleh data, bukti dan pertimbangan 

logis. 

4. Penelitian harus mampu mengembangkan pernyataan yang 

relevan dan benar serta dapat menjelaskan situasi yang 

sebenarnya. 

5. Memiliki sikap objektif. Peneliti harus menguji kembali hasil 

penelitian agar metode dan kesimpulan yang ada tidak 

mengandung bias. 

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme agar dapat 

menguji dan melihat bagaimana reputasi dapat tetap dipertahankan dalam 

melaksankan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Sido Muncul Tbk. Serta dapat 

melihat dengan jelas bagaimana implementasi-implementasi kegiatan yang 

dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan CSR. 

 

Implementasi kegiatan CSR..., Vania Yolanda, FIKOM UMN, 2019



59 
 

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

Kualitatif dengan Sifat penelitian Deskriptif. Menurut Bogdan & 

Taylor  metodologi kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2016, p.4). 

Penelitian yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang dijelaskan 

dalam bentuk kata-kata, pertanyaan bersifat terbuka, dan pengumpulan data yang 

dilakukan melalui observasi lapangan (Creswell, 2016, p.4). Metode kualitatif 

juga memiliki langkah-langkah unik dalam melaksanakan analisis datanya dan 

bersumber dari strategi penelitian yang pendekatannya berbeda-beda untuk 

mendapatkan validitas data (Creswell, 2016, p.245). 

Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

yang lengkap dan rinci untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya 

melalui pengumpulan data yang dalam mengenai penelitian kualitatif (Kriyantono, 

2009, p.56). 

Menurut Kriyantono ciri-ciri dari penelitian kualitatif sebagai berikut 

(Kriyantono, 2009, p.57-58): 

1. Instrumen utama riset adalah periset. 

2. Peristiwa direkam secara lengkap dan diberikan bukti dokumenter dan 

catatan lapangan. 
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3. Analisis data lapangan. 

4. Melaporkan hasil deksripsi, kutipan, dan komentar secara detail. 

5. Realitas bersifat dinamis yang menjadi produk konstruksi sosial 

periset. 

6. Subjektif pada referensi periset. 

7. Realitas bersifat holistik. 

8. periset membuat penjelasan tentang individu yang terlibat dan 

situasinya. 

9. Menjelaskan secara mendalam. 

10. Riset bersifat tidak terstruktur dan empiris-rasional. 

11. Teori, konsep, dan data saling berhubungan 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Desktriptif adalah metode yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 

tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif 

ini diawali dengan pernyataan yang telah ditetapkan dan berusaha mencoba untuk 

menjelaskannya secara akurat. Penelitian yang dilakukan akan menjelaskan 

gambaran secara terperinci mengenai permasalahan yang diteliti (Neuman, 2013, 

p.44). 
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Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi atau situasi yang timbul di 

masyarakat yang menjadi objek dari penelitian yang dilakukan ini. Merupakan 

laporan dari penelitian ini akan berupa kutipan-kutipan data dan setiap bagian dari 

data yang didapatkan akan ditelaah satu demi satu, seperti layaknya orang merajut. 

Dengan itu, peneliti tidak memandang fenomena tersebut memang demikian 

keadaannya (Moleong, 2016, p.11). 

Penelitian ini memiliki jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif 

agar peneliti dapat membahas secara lebih mendalam mengenai implementasi 

kegiatan CSR yang dilakukan PT Sido Muncul tbk, serta agar dapat 

mendeskripsikan secara lengkap mengenai berbagai kondisi dan situasi yang 

terdapat dalam mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan CSR PT Sido Muncul 

tbk dalam mempertahankan reputasi yang dimiliki. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus. Menurut 

Neuman (Neuman, 2013, p.47-48) penelitian menggunakan metode studi kasus 

menelaah berbagai karakteristik dari sedikit kasus. Adapun kasus tersebut dapat 

berupa kasus individu, kelompok, organisasi, pergerakan, peristiwa, atau unit 

geografis. Dalam penelitian ini, jenis kasus yang diangkat haruslah variatif, rinci 

dan eksentif. Sedangkan menurut Stake, studi kasus merupakan sebuah strategi 

penelitian di mana peneliti menyelidiki secara cermat dan mendalam mengenai 
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suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 

2016, 20). 

Metode penelitian studi kasus memungkinkan peneliti mempertahankan 

karakter dan makna dari peristiwa kehidupan nyata seperti kehidupan orang, 

hubungan internasional, serta proses organisasi. Studi kasus dapat dinyatakan 

memberi nilai tambah terhadap pengetahuan kita secara unik tentang fenomena 

organisasi, individual dan sosial politik. Merupakan sebuah teknik yang sama 

dengan kelaziman yang ada pada strategi historis, tetapi dengan menambahkan 

sumber bukti lainnya berupa observasi dan wawancara (Yin, 2014, p.12). 

Adapun tujuan penelitian ini menggunakan metode Studi Kasus adalah 

agar penelitian ini mampu memberikan gambaran yang detail mengenai latar 

belakang, sifat dan karakter unik dari pelaksanaan kegiatan CSR operasi katarak 

gratis yang diberikan oleh PT Sido Muncul Tbk dalam mempertahankan 

reputasinya. Sehingga pembahasan yang dilakukan dapat lebih mendalam lagi 

mengenai implementasi kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Sido Muncul Tbk. 

3.4 Partisipan 

Dalam penelitian yang menggunakan metode studi kasus dalam 

pelaksanaannya orang yang diwawancarai dapat memberikan berbagai keterangan 

kepada peneliti dan juga dapat memberikan saran  mengenai orang lain yang 

dapat menjadi narasumber ataupun sumber-sumber bukti pendukung lainnya 

lainnya (Yin, 2014, p.109). 
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Penelitian ini memiliki tiga orang narasumber kunci yang akan dijadikan 

sumber dalam informasi penelitian ini. Narasumber pertama adalah Sri Wahyuni 

yang menjabat sebagai Manager PR PT Sido Muncul. Hal ini dikarenakan beliau 

memiliki hubungan dengan segala aktifitas PR yang dilaksanakan oleh PT Sido 

Muncul. Selain itu, beliau juga lebih memahami mengenai reputasi yang dimiliki 

perusahaan. 

Gambar 3.1 Partisipan satu, Sri Wahyuni 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumentasi perusahaan 

Narasumber kedua dalam penelitian ini adalah Hendrik selaku PR Staff 

yang bertugas langsung dalam pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan dan juga 

bertugas secara langsung dalam perwakilan Sido Muncul dalam pelaksanaan 

kegiatan CSR Operasi Katarak Gratis. Beliau menjadi narasumber karena 

dianggap lebih memahami secara lebih mendetail dan mekanisme mengenai 

pelaksanaan kegiatan operasi katarak gratis yang dilaksanakan oleh PT Sido 

Muncul. 

Implementasi kegiatan CSR..., Vania Yolanda, FIKOM UMN, 2019



64 
 

Gambar 3.2 Partisipan dua, Hendrik Bopen 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Narasumber ketiga adalah M. Darwinsyah yang akan menjadi narasumber 

ahli dalam penelitian ini. M. Darwinsyah ini merupakan dosen Ilmu Komunikasi 

dengan fokus dalam bidang CSR di Universitas Budi Luhur dan Sekolah Tinggi 

Ilmu Komunikasi Interstudi Jakarta, selain itu beliau juga merupakan salah satu 

founder dari www.CSRkita.com. 

Gambar 3.3 Partisipan Ahli, Muhammad Darwinsyah 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data penelitian kualitiatif terdapat 

beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

Terdapat enam teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kausus menurut 

Yin, di antaranya dokumentasi, catatan arsip, wawancara, observasi langsung, 

observasi partisipan, artefak fisik (Yin, 2014, p.101). 

1. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah sebuah rekaman atau kejadian masa lalu 

yang ditulis atau dicetak, dokumen ini dapat berupa buku harian atau 

berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian 

Bentuk-bentuk dokumentasi dalam penelitian studi kasus adalah 

(Yin, 2014, p.103-104): 

1. Surat Pengumuman, dan memo 

2.Kesimpulan dari hasil pertemuan yang tertulis 

3. Penelitian-penelitian terdahulu 

4. Kumpulan artikel yang ada di media massa 

5. Proposal, hasil penelitian             

2. Wawancara 
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Sebuah metode mengumpulkan data yaitu berupa Tanya jawab 

antara narasumber dan peneliti. Wawancara merupakan cara yang paling 

sering digunakan dalam memperoleh data penelitian kualitatif. Wawancara 

berisikan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan topik 

penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara studi kasus 

open-ended. Pada metode ini peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber yang berkaitan dengan fakta dari sebuah peristiwa dan 

memberikan opini narasumber tentang peristiwa yang akan diteliti. 

Narasumber juga dapat memberikan opini atau pendapatnya mengenai 

peristiwa tersebut. 

Tipe wawancara ini merupakan wawancara yang paling sering 

digunakan dalam penelitian studi kasus. Wawancara ini mengandalkan 

sumber-sumber yang lain dari narasumber dan mencari bukti lain yang 

berlawanan. 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari sumbernya. Merupakan sebuah data pokok yang akan 

digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam 

kualitatif, data primer dapat diperoleh dengan melakukan 

wawancara kepada narasumber yang bersangkutan. 
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Menurut Ruslan, wawancara mendalam merupakan salah 

satu teknik pengumpulan data yang di mana dalam pelaksanaannya 

menggunakan metode survey melalui berbagai daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan dalam penelitian (Ruslan, 2013, p.23). 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan berbagai data yang diperoleh 

untuk mendukung data primer dalam penelitian. Data sekunder ini 

dapat diperoleh baik secara langsung dari narasumber, ataupun 

dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat mendukung 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini akan menggunkana metode 

wawancara open- ended dan observasi secara langsung dalam 

mengumpulkan data primer yang diperlukan dalam penelitian ini 

dengan mewawancarai berbagai narasumber yang memiliki 

informasi mengenai pelaksanaan implementasi kegiatan CSR PT 

Sido Muncul Tbk dalam mempertahankan reputasi ini. Serta untuk 

melengkapi data primer yang diperoleh dalam wawancara, 

penelitian ini akan menggunakan dokumentasi yang sekiranya 

dapat membantu penelitian ini dalam memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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3.6 Keabsahan Data 

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, data yang diperoleh haruslah diuji 

keabsahannya. Terdapat empat cara untuk memperoleh keabsahan data untuk 

mengasosiasikan studi kasus ke dalam manajemen strategis (Yin, 2014, p.44): 

1.Konstruk Validitas 

Dalam membentuk kontruk validitas, terdapat beberapa tahapan 

identifikasi langkah operasional yang benar untuk mengukur 

konsep-konsep yang sedang dipelajari. Tahapan ini mengarah kepada fakta 

dengan mengembangkan serangkaian tindakan operasional dan penilaian 

yang subjektif, hal ini cenderung mengkonfirmasikan gagasan praduga 

yang digunakan dengan cara mengumpulkan data sebagai bukti. 

Konstruk validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara  peneliti mengidentifikasi, mengkonfirmasi gagasan dengan konsep 

terkait dan kemudian dibandingkan kembali dengan rekaman dan foto 

serta dokumen yang ditemukan untuk mengidentifikasi validitas data. 

2.   Internal Validitas 

Internal validitas adalah bentuk kepedulian terhadap 

masalah-masalah kasus yang menunjukkan hubungan sebab akibat dengan 
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studi kasus, survei ataupun eksperimen. Dalam melakukan ini, penelitian 

meluas ke masalah kemudian membuat sebuah kesimpulan berdasarkan 

wawancara dan bukti. 

Dalam Internal Validitas ini setelah membahas masalah yang 

terjadi, maka akan ditarik sebuah kesimpulan yang dihasilkan dalam 

penelitian dari data yang diperoleh dari wawancara ataupun bukti lainnya 

selama proses penelitian dilakukan. 

3.   Eksternal Validitas 

Validasi ini dilakukan bagaimana sebuah studi kasus memiliki 

kondisi-kondisi tertentu yang diyakini mengarah kepada kondisi lainnya. 

Eksternal validitas ini mengamati bentuk pernyataan penelitian yang 

diajukan dalam melakukan wawancara penelitian. Hal ini digunakan untuk 

dapat mendukung penelitian studi kasus, dengan menekankan pertanyaan 

bagaimana dan mengapa. Penelitian ini menggunakan pertanyaan masalah 

mengapa dan bagaimana sehingga peneliti dapat memperoleh data-data 

yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini. 

Dalam upaya memperoleh data, terutama pada saat melaksanakan 

wawancara dengan narasumber, akan diajukan pertanyaan dengan 

mengapa dan bagaimana sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan 

mengenai Implementasi kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Sido 

Muncul Tbk dalam mempertahankan reputasi. 
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4.   Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan sebuah operasi dalam sebuah penelitian 

yang dilakukan pada data yang dapat diulang dengan hasil yang sama. 

Cara yang dilakukan dalam reliabilitas adalah dengan membuat gambaran 

seperti dianggap sebagai milik sendiri dan melakukan riset seolah-olah 

telah melihat. Setiap perhitungan haruslah menghasilkan hasil yang sama 

sehingga dapat menimbulkan kesalahan. 

Pada penelitian ini agar informasi yang diperoleh valid dan benar sesuai 

adanya, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang 

memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan program kegiatan 

CSR operasi katarak gratis PT Sido Muncul Tbk dalam mempertahankan 

reputasinya. Sehingga diharapkan data yang diperoleh sesuai dan dapat digunakan 

untuk penelitian ini. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data studi kasus yang dikemukakan oleh Robert K. 

Yin. Yin mengukapkan beberapa teknik analisis data yang dapat digunakan dalam 

metode studi kasus diantaranya adalah Penjodohan Pola, pembuatan eksplanasi, 

deret waktu sederhana, model logika, cross-case synthesis (Yin, 2014, p.140). 

Dalam penelitian mengenai Implementasi kegiatan CSR PT Sido Muncul 

ini, menggunakan teknik Penjodohan pola. Metode penjodohan pola ini adalah 
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dengan membandingkan pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang 

diprediksikan dengan beberapa prediksi alternatif. 

Jika kedua pola ini memiliki kesanaan, maka hasilnya dapat memguatkan 

validitas internal studi kasus yang diteliti. Jika studi kasus yang bersangkutan 

eksploratoris, polanya akan berkaitan dengan variabel-variabel dependen atau 

independen dari penelitian bersangkutan. Jika studi kasus yang diteliti bersifat 

deskriptif penjodohan pola akan relevan dengan pola variabel-variabel spesifik 

yang diprediksi dan ditentukan sebelum pengumpulan data dilakukan. 

Pada penelitian merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif di 

mana peneliti membandingkan pola yang diteliti dengan beberapa prediksi 

alternatif yang hasilnya diharapkan dapat memperkuat penelitian ini. 
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